
IRIScan™ Book 5

U schuift en er wordt gescand.

De IRIScan™ Book 5 is een draagbare scanner waarmee u pagina's uit tijdschriften en 
boeken of brieven en A4-documenten, zoals facturen en contracten, of zelfs uw favo-
riete recepten kunt scannen. En dit zonder dat u pagina's hoeft uit te scheuren. Het 
is de snelste draagbare zelfstandige scanner ter wereld die in slechts 1 seconde een 
document scant. U hoeft alleen maar de scanner over het document heen te schui-
ven. Uw scan wordt vervolgens automatisch opgeslagen op de bijgeleverde MicroS-
D™-kaart en is klaar om te worden overgezet naar uw pc of Mac. Als u terug thuis of 
op kantoor bent, dan worden de gescande documenten automatisch omgezet in be-
werkbare documenten met behulp van de toonaangevende OCR-software Readiris™ 
Pro van IRIS.

Belangrijkste kenmerken

Mobiele scanner
• Draadloos, volledig draagbaar en zelfstandig. U kunt hem overal meenemen!
• Ideaal voor het scannen van boeken, tijdschriften en kranten.
• Scanresoluties van 300 / 600 / 1200 dpi voor perfecte beeldresultaten.
• Scansnelheid: 1 sec. voor een zwart-witdocument/ 2 sec. voor een kleurendocument.
• Direct scannen naar JPEG, PDF of PDF met meerdere pagina's.
• Scans worden opgeslagen op de MicroSD™-kaart (bijgeleverd).
• 1,5"-kleurendisplay (eenvoudig controleren of correct gescand is).
• Tot 100 documenten per dag scannen.
• Voeding door via USB oplaadbare batterij.
• InstantResult 2-software: in realtime invoegen van bewerkbare scans in de actieve 

software op uw pc.

Geavanceerde OCR-software Readiris™ Pro en IRISCompressor™ Pro
• Papieren documenten, PDF's of afbeeldingsbestanden converteren in bewerkbare 

Office-documenten (Word, Excel®, Outlook®, Pages, Numbers en nog veel meer).
• Wereldwijde IRIS OCR voor Windows en Mac inclusief Aziatische talen en Arabisch.
• Hypergecomprimeerde PDF-bestanden aanmaken, ideaal voor het archiveren en 

delen via e-mail.

Korte samenvatting

Productnaam IRIScan™ Book 5 wit / rood / turquoise

Artikelnummer 458739 (wit) / 458740 (rood) / 458741 (turquoise)

EAN-code 5420079900103 (wit)
5420079900110 (rood)
5420079900127 (turquoise)

Douanecode 847190

Afmetingen verpakking (h 
x l x d)

13,8 x 31,2 x 4,8 cm

Gewicht verpakking 550 g

Afmetingen scanner (h x l x d) 2,2 x 25,9 x 3,8 cm

Gewicht scanner 153 g

Talen op de verpakking Arabisch, Vereenvoudigd Chinees, Duits, Engels, Frans, 
Italiaans, Portugees, Russisch, Spaans

Inhoud van de verpakking IRIScan™ Book 5-scanner - Readiris™ Pro en 
IRISCompressor™ Pro-software voor pc en Mac te 
downloaden via www.irislink.com/start - Eén SD-kaart 
- USB-kabel - Transporthoes



Specificaties

Beeldsensor A4-kleurencontactbeeldsensor (CIS)

Resolutie 300 / 600 / 1200 dpi

Scansnelheid voor A4-pagina Hoge resolutie kleur: 4 seconden
Hoge resolutie zwart-wit: 3 seconden 
Lage resolutie kleur: 2 seconden
Lage resolutie zwart-wit: 1 seconde

Bestandsgrootte (A4- of Let-
ter-pagina op bijvoorbeeld 
een 4 GB MicroSD™-kaart.  
Afhankelijk van de complexi-
teit van de content)

1200 dpi kleur: 500 JPEG-afbeeldingen

600 dpi kleur: 1000 JPEG-afbeeldingen

300 dpi kleur: 2000 JPEG-afbeeldingen

Bestandsformaat JPEG, PDF of PDF met meerdere pagina's

Lcd 1,5"-kleurendisplay met weergave van status/voor-
beeld van de scan

USB-poort Micro-USB

Capaciteit extern geheugen MicroSD™-kaart / MicroSDHC™-kaart tot 32 GB

Batterijtype Ingebouwde oplaadbare lithiumbatterij / 3,7 V

Batterijduur (scannen naar 
MicroSD™-kaart)

100 pagina's per dag na opladen (A4, 300 dpi, kleur)

Officiële certificaten van overeenstemming zijn te vinden op: www.irislink.com/certificates

Minimale vereisten

Voor computer

 - MicroSD™/SD™-kaartsleuf (niet noodzakelijk).
 - Ten minste één vrije USB-poort.
 - Geen installatie van driver nodig!

Softwarepakket voor Windows®

 - Microsoft® Windows® 10, 8, 7
 - 512 MB RAM (1 GB aanbevolen).
 - 300 MB vrije ruimte op de harde schijf.

Softwarepakket voor Mac OS®

 - Mac: OS X10.10 of 10.9 en hoger 
(eerdere versies niet ondersteund).

 - Minimaal 300 MB vrije ruimte op de 
harde schijf.

 - 512 MB RAM (1 GB aanbevolen).

Software en 
gebruikershandleidingen 

enkel beschikbaar op
www.irislink.com/start
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