IRIScan Express 4
Organize-se, simplifique sua vida.
O IRIScan™ Express 4 é uma combinação eficiente de um scanner colorido totalmente portátil e um software OCR revolucionário e fácil de usar. Ele simplifica todas as suas necessidades de redigitação, quer você esteja em casa, em trânsito ou
no escritório. Compacto, leve e com suporte USB, é o mais rápido scanner portátil
de alimentação individual de folhas no mercado.
O IRIScan Express 4 permite aos utilizadores definir o fácil processamento de documentos graças ao Gestor de Botões único e intuitivo. O Gestor de Botões digital
transforma num instante o seu scanner portátil de alimentação de uma folha vez
num scanner portátil de alimentação de várias folhas!
Mas isso não é tudo. O pacote de software OCR de renome mundial fornecido extrairá todas as principais informações facilmente das suas digitalizações., prontos
para compartilhamento na nuvem, e seus cartões de visita são salvos como contatos digitais no seu sistema favorito de gerenciamento de contatos.
Principais recursos
Scanner portátil
• Compacto e leve (menos de 200 g)
• Alimentação pelo cabo USB fornecido, não sendo necessária uma tomada de parede
• O mais rápido scanner portátil de alimentação individual de folhas no mercado: até 8
páginas por minuto
• Resoluções de digitalização de alta precisão (300/600/1200 dpi)
• Digitalização Simplex em cores ou preto e branco
• Digitaliza recibos, cartões de visita, fotos, documentos de tamanho A4/carta, entre outros
• Aparagem e detecção automáticas de tamanho do documento
• Compatível com Windows e Mac
• Crie um ficheiro PDF de várias páginas digitalizando várias folhas individuais de seguida
• Envio automatizado para e-mail/SharePoint/One Drive/Evernote/Dropbox/FTP/pastas
de arquivo
• Até 9 funções configuráveis que facilitam o processamento de documentos
Pacote de softwares potentes
• Readiris™: software OCR – converta qualquer documento em papel, PDF ou arquivo de
imagem em documentos Office editáveis e carregue na nuvem com apenas um clique
• Cardiris™: software de reconhecimento de cartões de visita – os cartões de visita
digitalizados são digitados novamente e exportados automaticamente para o seu
gerenciador de contatos favorito (Outlook, ACT!, Salesforce etc.)
• Compatível com Windows e Mac
Guia de referência rápida
Nome do produto

IRIScan™ Express 4

SKU

458510

Código EAN

5420079900028

Código personalizado

847190

Tamanho da caixa
(A x C x P)

13,8 x 30,8 x 5,8 cm (5,43 x 12,12 x 2,28 pol)

Peso da caixa

500 g (2 lb)

Tamanho do scanner
(A x C x P)

3,4 x 29 x 5,1 cm (1,3 x 11,14 x 2 pol)

Peso do scanner

383 g (0,84 lb)

Idiomas da caixa

Árabe, holandês, inglês, francês, alemão, italiano,
português, espanhol, Chinês Simplificado

Conteúdo da caixa
•
•
•
•

Scanner móvel IRIScan™ Express 4
Cabo USB
Folha de calibração
Software OCR para PC e Mac®

Especificações do scanner
• Sensor de imagem: sensor de imagem colorida por contato A4/carta
• Resolução: 300/600/1200 dpi
• Velocidade máxima de digitalização: 300 dpi em cor ou preto e branco - 8
páginas por minuto
• Formatos de arquivo: JPEG e PDF
Requisitos mínimos de computador
Pacote de softwares para Windows
-- Microsoft® Windows® 10, 8, 7
-- 512 MB de RAM (recomendável: 1 GB)
-- 500 MB de espaço livre em disco rígido (recomendável: 1 GB)
-- Pelo menos uma porta USB disponível
Pacote de softwares para Mac OS
-- Um computador Mac® com processador Intel® •
-- Mac® Os 10.11, 10.10, 10.9, 10.8.5
-- 500 MB de espaço livre em disco rígido (recomendável: 1 GB)
-- 512 MB de RAM (recomendável: 1 GB)
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