
IRIScan Executive 4

Mobilny skaner z funkcją skanowania dwustronnego
IRIScan™ Executive 4 to wydajne połączenie całkowicie przenośnego koloro-
wego skanera obsługującego tryb duplex oraz łatwego w użytkowaniu opro-
gramowania OCR. Kompaktowy, lekki, zasilany przez port USB, z funkcją ska-
nowania jednym przyciskiem do formatu PDF, jest najszybszym przenośnym 
skanerem obsługującym skanowanie dwustronne na rynku, zaprojektowanym 
pod kątem bezkompromisowej mobilności.
To idealny skaner przenośny dla wolnych strzelców, małych i dużych przedsię-
biorstw, a nawet prawników i firm medycznych.
Dzięki intuicyjnej unikalnej aplikacji Button Manager IRIScan Executive 4 po-
zwala użytkownikom zdefiniować prosty proces przetwarzania dokumentów.
Lecz to nie wszystko. W komplecie znajduje się uznane oprogramowanie IRIS 
OCR, które z łatwością przechwyci wszystkie kluczowe informacje z zeskano-
wanych dokumentów. Dokumenty są konwertowane na w pełni edytowalne 
pliki gotowe do udostępniania w technologii chmury, a wizytówki są zapisy-
wane jako cyfrowe kontakty w wybranym systemie do zarządzania kontaktami.

Kluczowe funkcje
Przenośny skaner
• Kompaktowy i lekki
• Zasilany dołączonym kablem USB, bez konieczności podłączania do gniazda 
ściennego
• Najszybszy mobilny skaner z podajnikiem do skanowania dwustronnego na 
rynku – do 8 stron na minutę
• Wysoka rozdzielczość skanowania (300/600 dpi)
• Skanowanie obu stron w kolorze lub w czerni i bieli
• Skanowanie między innymi rachunków, wizytówek, zdjęć, dokumentów w 
formacie A4/letter
• Automatyczne wykrywanie rozmiaru dokumentu i kadrowanie
• Tworzenie wielostronicowego pliku PDF poprzez kolejne skanowanie wielu 
pojedynczych arkuszy
• Automatyczne wysyłanie mailem, przez SharePoint, One Drive, Evernote, 
Dropbox, FTP i foldery archiwa
• Dzięki unikalnemu oprogramowaniu Button Manager można skonfigurować do 
9 funkcji upraszczających przetwarzanie dokumentów
Rewelacyjny pakiet oprogramowania
• Readiris™: oprogramowanie OCR – konwertuj dowolny papierowy dokument, 
plik pdf lub obraz do formatu edytowalnych dokumentów Office i przesyłaj do 
chmury jednym kliknięciem.
• Cardiris™: oprogramowanie do rozpoznawania wizytówek – zeskanowane 
wizytówki są automatycznie przepisywane i eksportowane do ulubionego 
oprogramowania do zarządzania kontaktami (Outlook, ACT!, Salesforce itd.).
• Tylko w systemie Windows 

Specyfikacja
Nazwa produktu IRIScan™ Executive 4
SKU 458737
Kod EAN 5420079900097
Kod celny 847190
Wymiary opakowania (W 
x D x S)

14,1 x 33,7 x 6,6 cm

Masa opakowania 852g
Wymiary skanera (W x D x S) 4,1 x 29,1 x 6,7 cm
Masa skanera 518g
Wersje językowe na 
opakowaniu

angielski, arabski, chiński, francuski, hiszpański, 
niderlandzki, niemiecki, portugalski, rosyjski, 
włoski

Zawartość pudełka Skaner IRIScan™ Executive • Pakiet 
oprogramowania, instrukcje obsługi do 
pobrania online na www.irislink.com/start 
• Kabel USB • Arkusz kalibracyjny • Licencje
pakietu oprogramowania IRIS (tylko w systemie
Windows)



Specyfikacja

Czujnik obrazu CIS

Rozdzielczość skanowania do 600 dpi

USB 2.0

Pobór mocy < 2,5 W

Obszar pokrycia 216 x 813 mm

Szybkość skanowania 3 sekundy na stronę przy rozdzielczości 200 dpi 
(w czerni i bieli)

Grubość papieru   60–120 g/m2

Sterowniki skanera Twain, WIA

Metoda skanowania Dwustronnie

Oficjalne certyfikaty zgodności można znaleźć pod adresem www.irislink/certifica-
tes

Minimalne wymagania sprzętowe

Windows®

 - Procesor Pentium® 4 lub o równorzędnych parametrach
 - System operacyjny Microsoft Windows® 10 / 8 / 7 
 - Pamięć RAM: 2 GB pamięci RAM
 - Ilość miejsca na dysku: 350 MB 
 - Port USB

Document to Knowledge
TM

A CANON COMPANY

C A N O N  G R O U P

Oprogramowanie oraz 
instrukcje nie są dołączane 

do zestawu i należy je 
pobrać ze strony: 

www.irislink.com/start
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