IRIScan Pro 3 Wifi
Altijd en overal scannen en delen!
De ultracompacte, lichte en draagbare IRIScan™ Pro 3 Wifi met batterijvoeding is
de ultieme tool om een eind te maken aan die vele stapels papier. Hij is ideaal om
thuis of onderweg te scannen en de mobiele gebruikers kunnen heel eenvoudig en
zonder computer documenten, facturen, visitekaartjes, id-kaarten, ontvangstbewijzen en nog veel meer vastleggen!
Het papier schuift door de papierinvoer (geschikt voor 8 pagina’s) en de scans worden automatisch opgeslagen in het interne geheugen en zijn klaar om via wifi verstuurd te worden naar uw smartphone, iPad®, iPhone®, Android™-tablet, Windows®of Mac®-computer.
Het maakt niet uit hoeveel papieren documenten u moet scannen, de bijgeleverde
wereldwijd gerenommeerde OCR-software haalt moeiteloos alle belangrijke informatie op. Uw documenten worden omgezet in volledig bewerkbare bestanden die
gedeeld kunnen worden in de cloud en uw visitekaartjes worden bewaard als digitale contactpersonen in uw favoriete contactbeheersysteem.
Belangrijkste kenmerken
Mobiele scanner

•
•
•
•
•
•
•

Draadloos, op batterijen en ultralicht. Geen computer nodig om te scannen!
Automatische documentinvoer (ADF) voor 8 pagina’s.
Scansnelheid: 8 pagina’s per minuut (300 dpi / kleur).
Scanresolutie: 300 of 600 dpi.
Direct scannen naar JPEG / PDF.
Direct opslaan van de scans in het interne geheugen (128 MB) of op SD-kaart (tot 32 GB).
Overzetten van bestanden via wifi naar ELK apparaat (iPad®, iPhone®, Android™, pc,
Mac®).
• iOS / Android™-app voor eenvoudig overzetten via wifi naar tablet en smartphone.
• Speciale invoersleuf voor het scannen van visitekaartjes / id-kaarten / creditcards.
• Direct scannen van documenten naar uw computer via USB (TWAIN-driver – enkel pc).
Krachtig softwarepakket

• Readiris™: OCR-software – Converteren van elk papieren document, PDF-bestand
of afbeeldingsbestand naar bewerkbare Office-documenten en deze met één klik
uploaden naar de cloud.
• Cardiris™: Software voor visitekaartjesherkenning – Automatisch overtypen van
gescande visitekaartjes en exporteren naar uw favoriet contactbeheerprogramma
(Outlook®, ACT!® enz.)

Korte samenvatting
Productnaam
SKU

IRIScan™ Pro 3 Wifi
458071

EAN-code

7650104580712

Douanecode

847190

Afmetingen verpakking (h
x b x d)
Gewicht verpakking
Talen op de verpakking

6,5 x 35 x 16,4 cm

Inhoud van de verpakking

1400 g
Arabisch, Nederlands, Engels, Frans, Duits, Italiaans,
Portugees, Russisch, Spaans.
Scanner, USB-kabel, kalibratieblad, internationale
voedingsadapter, li-ion-batterij, reinigingsdoek,
Verkorte handleiding op cd-rom, softwarepakket
voor pc en Mac® op cd-rom, Snelstartgids

Specificaties van de scanner
Documenttoevoer
Invoer per vel (één of meerdere)
Automatische documentinvoer voor 8 pagina's
Resolutie
Laag 300 dpi
Hoog 600 dpi
Documentgrootte
Tot A4 / Letter
Interfaces
SD-kaart
USB 2.0-slave (voor opladen of overzetten van
bestanden)
Scanindeling
JPEG of PDF
Beeldsensor
CIS (Contact Image Sensor)
Scannerdisplay
1,2" TSN lcd
Intern geheugen
128 MB
Batterij
Li-ion (3,7 V, 1700 mAh)
Levensduur batterij
200 pagina's (A4 / Letter, kleur)
Wifi
802.11 b/g/n
Afmetingen (h x b x d)
4,1 x 29,5 x 8,1 cm
Gewicht
800 g
Minimale computervereisten
Scanner
-- Minstens één vrije USB-poort
-- Installeerbaar op elk besturingssysteem dat massaopslagprotocollen
ondersteunt
Softwarepakket voor Windows®
-- Pc met Intel® Pentium® of gelijkwaardig aanbevolen
-- Microsoft® Windows® 8, 7, Vista®, XP
-- 512 MB RAM aanbevolen
-- 500 MB vrije ruimte op harde schijf
-- Cd-romstation of internetverbinding
Softwarepakket voor Mac®
-- Mac®-computer met Intel®processor
-- Mac OS® X versie 10.4 of hoger
(compatibel met Mac OS® X
Mavericks)
-- 512 MB RAM aanbevolen
-- 500 MB vrije ruimte op harde
schijf
-- Cd-romstation of
internetverbinding
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