
IRIScan™ Anywhere 5

İstediğiniz yerde, istediğiniz zaman tarayın. Bilgisayara gerek 
yoktur!

Ultra kompakt, bağımsız ve taşınabilir, pille çalışan IRIScan™ Anywhere 5, kağıttan kurtul-
mak için ideal bir cihazdır. Evde veya hareket halinde hemen her şeyi taratmak için mükem-
meldir; mobil kullanıcıların bir bilgisayar olmadan kolayca, belgeler, sözleşmeler, kartvizitler, 
makbuzlar ve daha fazlasını dijital ortama dönüştürebilmesini sağlar! 

Belgenizi tarayıcı içinden geçirmeniz yeterlidir. Taramanız ürün ile birlikte verilen MicroSD™ 
karta otomatik olarak kaydedilir ve PC veya Mac bilgisayarınıza aktarılmaya hazır hale gelir. 
Ofise veya eve geri döndüğünüzde taranmış belgeleriniz otomatik olarak IRIS'in en çok bili-
nen ürünü olan OCR yazılımı Readiris™ ile kolayca arşivleyebileceğiniz, düzenleyebileceğiniz 
ve paylaşabileceğiniz dosyalara dönüştürülür.

KOBİ kullanıcıları ve örneğin lojistik sektörü (konşimento, teslim notları imzası vb.), sağlık 
sektörü (reçete, eczane ilaç listesi vb.) ya da danışmanlık işleri çalışanları gibi mobil kullanı-
cıların tüm tarama ihtiyaçlarına mükemmel bir çözüm sunar. Masanızda yer tasarrufu elde 
ederken aynı zamanda mobil olma özelliğinden yararlanın!

Temel Özellikler

Mobil tarayıcı
• Pilli, ultra kompakt. Tarama için bilgisayar veya kablo gerektirmez!
• Pil modunda 100 A4 belgesine kadar tarama.
• Doğrudan JPEG/PDF'e tarama.
• Tarama çözünürlükleri: 300/600/1200 dpi.
• Anlık tarama önizleme için 1,44” TFT Renkli Ekran.
• Tarama hızı - A4/Renkli

 - 300/600 dpi: Dakikada 12 sayfa.
 - 1200 dpi:  Dakikada 8 sayfa.

• Doğrudan microSD™ kartınıza tarama (32 GB'a kadar).
• ÜCRETSİZ MicroSD™ kart dahildir.
• Üç renk seçeneği: kırmızı, turkuaz ve beyaz.

Ücretsiz güçlü yazılım paketi dahildir (Önerilen Son Kullanıcı Fiyatı 200 €/$'dan fazla)
• Readiris™: OCR yazılımı - herhangi bir kağıt belge, PDF veya görüntü dosyasını 

düzenlenebilir Office belgelerine dönüştürün ve bir tıklamayla Bulut'a yükleyin.
• Cardiris™: Kartvizit tanıma yazılımı - Taranan kartvizitleri otomatik olarak yazılı hale getirir 

ve favori iletişim yönetim yazılımınıza aktarır (Outlook®, ACT!® vb.)
• IRISCompressor™ Pro: Arşivleme, bilgi alma ve paylaşım için ideal hiper sıkıştırılmış içinde 

metin aranabilir dizinlenmiş PDF dosyaları oluşturun (görüntü kalitesini değiştirmeden 50 
kata kadar daha küçük boyut).

Hızlı başvuru kılavuzu

Ürün adı IRIScan™ Anywhere 5 Beyaz/Kırmızı/Turkuaz

SKU 458844 (Beyaz) / 458843 (Kırmızı) / 458845 (Turkuaz)

EAN kodu 5420079900172 (Beyaz) 
5420079900165 (Kırmızı) 
5420079900189 (Turkuaz)

Gümrük kodu 847190

Kutu boyutu (Y x U x D) 13,8 x 30,8 x 5,8 cm (5.43 x 12.12 x 2.28 inç)

Kutu ağırlığı 900 g (2 lbs)

Kutu dilleri Arapça, Basitleştirilmiş Çince, İngilizce, Fransızca, Almanca, 
İtalyanca, Portekizce, Rusça, İspanyolca

Kutu içeriği IRIScan™ Anywhere 5 tarayıcı • USB kablosu • Ücretsiz 
MicroSD™ kartı • Kalibrasyon sayfası • Temizleme bezi 
• PC ve Mac® için www.irislink.com/start adresinden 
indirilebilir yazılım paketi 



Tarayıcı özellikleri

Tarayıcı boyutu (Y x U x D) 3,5 x 27,5 x 4,4 cm (1.73 x 10.62 x 2.12 inç)
Tarayıcı ağırlığı 330g (0.73 lbs.)

Belge besleme Otomatik belge besleme (tek sayfa besleme tipi )
Görüntü sensörü contact image sensor (CIS)
Çözünürlükler 300/600/1200 dpi
Tarama rengi Color/B&W (Renkli/Siyah Beyaz)
Dosya Biçimleri JPEG/PDF
Maksimum kağıt boyutu A4'e kadar
Renkli Ekran 1,44”  Renkli Ekran
10 tarayıcı menü dili İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, İtalyanca, 

Hollandaca, Rusça, Basitleştirilmiş ve Geleneksel Çince, 
Japonca

Pil Dahili 1200mAH Li-polimer pil
Tam şarjda tarama kapasitesi: 100'e kadar A4 sayfası

Şarj yöntemi USB kablosu

Minimum bilgisayar gereksinimleri

Tarayıcı

 - En az bir USB bağlantı noktası 
 - Yığın depolama protokollerini destekleyen herhangi bir işletim sistemi üzerine 
kurulabilir

Windows® için yazılım paketi 

 - Intel® Pentium® tabanlı PC veya eşdeğeri önerilmektedir
 - Microsoft® Windows® 10, 8, 7
 - 512MB RAM önerilmektedir
 - 1GB kullanılabilir sabit disk alanı
 - Yazılım indirme için İnternet bağlantısı

Mac OS® için yazılım paketi

 - Intel® işlemcili Mac® bilgisayar
 - Mac OS® X sürüm 10,9 veya yükseği
 - 512MB RAM önerilmektedir
 - 1GB kullanılabilir sabit disk alanı
 - Yazılım indirme için İnternet bağlantısı
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