Você desliza e o scanner digitaliza.
A I.R.I.S. tem o prazer de apresentar o IRIScan™ Book 2, um scanner portátil que
permite digitalizar livros, documentos e revistas com um formato A4 a qualquer
momento, em qualquer lugar. Este dispositivo completa a família de scanners
móveis da I.R.I.S. com um software OCR topo de gama inigualável, o Readiris™ Pro
12, compatível com PC e Mac®.

Scanner totalmente portátil e móvel
•
•
•
•
•
•
•

Digitaliza sem a utilização de um computador.
Ideal para digitalizar livros e revistas.
Selecção de digitalização a cores/preto e branco (Mono).
Selecção de digitalização 600/300 ppp.
Guarde directamente um ficheiro JPG para cartão MicroSD™.
Suporta cartão MicroSD™ até 32GB.
Mac OS® 10.4 ou superior (plug-in directo, sem necessidade de instalação de
controlador).
• Compatível com iPad® (cartão SD com adaptador).
Software topo de gama Readiris™ Pro 12
• Digitaliza e redige os seus documentos de papel em documentos Office editáveis.
• Transforma documentos PDF em documentos Office.
• Cria ficheiros PDF totalmente indexados e hiper-comprimidos, ideal para
arquivar e partilhar.
Guia de consulta rápida
Nome do produto

IRIScan™ Book 2

SKU

457368

Código EAN

7650104573684

Código alfandegário

847190

Tamanho da caixa

13,8 (A) x 31,2 (L) x 4,8 (C) cm

Peso da caixa

cerca de 500 g

Tamanho do scanner

3,0 (A) x 25,7 (L) x 2,9 (C) cm

Peso do scanner

cerca de 190 g

Idiomas da caixa

Inglês, Árabe, Holandês, Francês, Alemão, Italiano,
Português, Espanhol, Russo

Conteúdo da caixa

Scanner portátil IRIScan™ Book 2 • Cartão MicroSD™
(incluindo o adaptador de cartão) • 2 pilhas alcalinas
AA • Cabo USB • Papel de calibração • Escova de
limpeza • Bolsa de padrão • Conjunto de software
para PC e Mac® em CD-ROM

para Windows® e Mac®

Especificações do scanner
Sensor de imagem
Sensor de imagem contacto de cor A4
Número de sensor
5136 pontos (1º~5104 pontos disponíveis)
Resolução
Velocidade máxima de
digitalização para documento A4
Capacidade (Com base em
Cartão MicroSD™ 1GB.
Digitalizar ficheiro A4,
a quantidade de digitalizações
varia conforme
a complexidade do conteúdo)
Largura de digitalização
Comprimento de digitalização
Formato de ficheiro
LCD
Desactivação automática
Porta USB
Memória externa
Bateria normal

Resolução baixa: 300x300 ppp (predefinição)
Resolução alta: 600x600 ppp
Resolução alta a cores: 13 segundos
Resolução alta mono: 6,0 segundos
Resolução baixa a cores: 3,0 segundos
Resolução baixa mono: 2,0 segundos
cor 600 ppp: 220 fotografias (Mín.)
mono 600 ppp: 290 fotografias (Mín.)
cor 300 ppp: 780 fotografias (Mín.)
mono 300 ppp: 1280 fotografias (Mín.)

8,27"
300 PPP: 50" (Máx), 600 PPP: 25" (Máx)
JPEG
Visor do estado de digitalização
3 minutos
USB 2.0 alta velocidade
Cartão MicroSD™
2 pilhas alcalinas AA

Requisitos mínimos do computador
Intel® Pentium® II ou superior
Microsoft® Windows® 7, Vista®, XP e Mac OS® 10.4 ou superior
64 MB de RAM
Uma porta USB livre
Uma unidade CD-ROM
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