
IRIScan™ Pro 5

Seja inteligente, automatize as digitalizações!

O IRIScan™ Pro 5 é um scanner a cores duplex multifunções com funcionalidade ultrassónica. 
Graças ao seu software com uma excelente relação qualidade/preço, oferece às pequenas 
empresas e aos trabalhadores independentes uma ferramenta avançada para melhorar a pro-
dutividade, permitindo poupar tempo nas tarefas de administração:

Digitalize qualquer tipo de documento - É possível digitalizar contratos, faturas, recibos, con-
tas, cartões de visita e até cartões de plástico, cartões de seguros, cartões de crédito num só 
clique a uma velocidade muito elevada (23 ppm).

Converta qualquer documento de papel, PDF ou imagem em ficheiros digitais que podem 
ser editados, indexados e partilhados - Graças ao software OCR Readiris™ Corporate incluído, 
os documentos digitalizados podem ser convertidos, editados, hiper-comprimidos (graças 
ao iHQC™) e enviados diretamente para a cloud (SharePoint®, Google Drive™, Evernote®, Box, 
Skydrive™, Dropbox). O mundo sem papel!

Digitalize, reconheça e organize cartões de visita - Graças ao Cardiris™ Corporate, os utili-
zadores podem livrar-se dos incómodos cartões de visita em papel e manter os contactos 
eletrónicos atualizados no gestor de contactos que preferirem (Outlook®, Act!®, etc.) ou na 
cloud (Google™ Contacts, Salesforce™, etc.). Pilha de 10 cartões de visita de uma só vez, até 40 
cartões de visita por minuto!

Funcionalidades principais 

• Automatize as digitalizações para os serviços da cloud (MS SharePoint®, Therefore™,  
Dropbox, Box, Onedrive®, Google Drive™ e FTP), atualize até 40 cartões de visita/minuto 
para MS Outlook, Microsoft CRM e Salesforce.com, digitalize recibos para PDF, MS Word, MS 
Excel, Tiff, JPG, BMP e muitos mais formatos de exportação, digitalize bilhetes de identida-
de, cartões de crédito, cartões de plástico com relevo em jpg ou BMP no servidor FTP

• Gestor de botões Smart Task: prima um botão para converter ficheiros em qualquer  
formato ou até formato de áudio!

• Digitalize documentos até 3 m de comprimento, tais como recibos ou planos técnicos “o 
modo de página longa”

• Sensor ultrassónico: encravamentos de papel ou captação dupla dos documentos:  
nunca mais serão rasgados!

• Alimentação CA e compatível com USB 3.0
• Converta os seus documentos para ficheiros .wav áudio e ouça-os durante as deslocações.
• Software avançado incluído:

 - Readiris Corporate: Digitalize os seus documentos para Word, Excel®, PDF, ou ficheiros .wav 
para ouvir!

 - Cardiris Corporate: Reconheça os seus cartões de visita - Organize os seus contactos
 - IRIScompressor Pro: Crie PDF’s até 20 vezes mais pequenos a partir de qualquer imagem ou 

ficheiro PDF
 - Gestor de botões: Configure até 9 fluxos de trabalho automatizados diferentes
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Informações sobre a caixa

Tamanho da caixa (A x C x P) 17,2 x 37,7 x 17,5 cm

Peso da caixa Cerca de 2,5 kg

Idiomas na caixa Alemão, Árabe, Espanhol, Francês, Holandês, Inglês, Italiano, 
Português, Russo

Conteúdo da caixa Scanner • Cabo USB • Software • Fonte de alimentação •

Especificações do scanner

Alimentação de documentos ADF com capacidade para 20 páginas
Tecnologia de digitalização Sensor de imagem de contacto (CIS)
Tamanho do documento Máx.: 21,6 x 35,6 cm

Mín.: 5 x 5 cm
Velocidade da digitalização • 23 PPM/46 IPM a P/B a 200 PPP/A4

• 17 PPM/34 IPM a Cores a 300 PPP/A4
Espessura do papel: 27~ 413 g/m²
Modo de página longa: 3 m
Sensor: Tecnologia ultrassónica de captação dupla/encravamentos 

de papel
Resolução ótica 600 ppp
Resolução de saída 75, 100, 150, 200, 300, 400 e 600dpi
Nível de saída Preto e branco, escala de cinzentos, cor de 24 bits
Interface/controladores USB 2.0/TWAIN/WIA
Fonte de alimentação • Entrada:  100-240 VCA, 50/60 Hz

• Saída: 24 V; 1,5 A
Consumo de energia Operação: <24 W      Pronto: <7,5 W   Suspensão: <2,5 W 

Desligado: <0,32 W
Fatores ambientais • Temperatura de funcionamento: 10 a 35°C

• Humidade de funcionamento: 10 a 85%
Formatos de exportação BMP, PNG, GIF, JPEG, PDF página única, PDF de várias páginas, 

Multi-TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR, XPS, DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, 
PPTX, HTML

Dimensões (A x C x P) 10,4 x 29,9 x 7,4 cm
Peso 1,5 kg
Volume de digitalização diário 
recomendado

1000 páginas

Requisitos mínimos

Software para Windows®

 - CPU: Intel® Core 2 Duo ou superior 
 - Memória RAM: 2 GB
 - Espaço do disco rígido:  1,5 GB
 - USB: Porta USB2.0 (USB 1.1 suportado)  
 - Sistema operativo Windows®: Windows® 

7, 8,10

Software para Mac OS®

 - Computador Mac® com processador 
Intel®

 - Mac OS® X versão 10.9 ou superior
 - 5 GB de RAM
 - No mínimo, 1 GB de espaço livre no disco 
rígido

Software e manuais do utili-
zador não incluídos na caixa e 
disponíveis para transferência 
em:  www.irislink.com/start

www.irislink.com
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