IRIScan Book 5 Wifi

Ty prowadzisz urządzenie, a ono skanuje.
IRIScan™ Book 5 Wifi to przenośny skaner, który umożliwia skanowanie gazet, książek, listów i dokumentów w formacie A4, takich jak faktury, umowy, a nawet ulubione przepisy. Wszystko to bez konieczności wyrywania stron.Jest to najszybszy na rynku przenośny skaner autonomiczny, pracujący z
prędkością nawet do 1 s na dokument. Wystarczy przesunąć urządzenie nad dokumentem, aby został
on automatycznie zeskanowany. Obraz jest zapisywany na dołączonej do zestawu karcie MicroSD™, z
której można go następnie przenieść na komputer PC lub Mac. Połączenie Wifi umożliwia bezpośrednie skanowanie, zapisywanie i współdzielenie dokumentów na urządzeniach z systemami Android i iOS
posiadającymi dedykowane aplikacje „Instant Result Wifi”. Po powrocie do domu lub biura możesz
zamienić zeskanowane dokumenty automatycznie na edytowalny tekst z wykorzystaniem flagowego
oprogramowania IRIS do OCR, tj. Readiris™ Pro.
Mobilny skaner
W pełni przenośne i autonomiczne bezprzewodowe urządzenie – zabieraj je wszędzie ze sobą.
Idealne narzędzie do skanowania książek i prasy. Rozdzielczość skanowania 300/600/1200 dpi stanowi
gwarancję najwyższej jakości obrazu. Szybkość skanowania: 1 s dla dokumentów w czerni/ 2 s dla
dokumentów w kolorze. Skanowanie bezpośrednio do formatów JPEG i PDF (w tym wielostronicowych). Zapis obrazów na karcie MicroSD™ (w zestawie). Kolorowy ekran o przekątnej 1,5” (pewność
prawidłowego przebiegu skanowania). Skanowanie do 100 dokumentów dziennie. Zasilanie z
akumulatora ze złączem USB.
Funkcja bezpośredniego skanowania: pojawianie się zeskanowanych dokumentów w czasie
rzeczywistym w aplikacjach „InstantResult Wifi” na systemy Android i IOS. (Poprzez Wifi). Pojawianie
się zeskanowanych dokumentów w czasie rzeczywistym na komputerze (połączenie po kablu). Pakiet
nowoczesnego oprogramowania do OCR: Readiris™ Pro & IRISCompressor™ Pro. Konwersja dowolnego
dokumentu w formie papierowej, formacie PDF lub formacie obrazu na edytowalne dokumenty w formatach
Office
(Word,
Excel®,
Outlook®,
Pages,
Numbers
i
wielu
innych). Globalna obsługa języków rozpoznawania na platformach Windows i Mac, w tym języków
azjatyckich i arabskiego. Tworzenie silnie skompresowanych plików PDF, idealnych do archiwizacji i
przesyłania pocztą elektroniczną.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Nazwa produktu

Wymiary skanera (W x D x S)
Masa skanera
Czujnik obrazu

Prędkość skanowania strony A4

IRIScan™ Book 5 Wifi
2,2 x 25,9 x 3,8
53 g
Kontaktowy czujnik obrazu (CIS) w kolorze (format A4)
Kolor, wysoka rozdzielczość: 4 s
Czerń, wysoka rozdzielczość: 3 s
Kolor, niska rozdzielczość: 2 s
Czerń, niska rozdzielczość: 1 s

Rozmiar pliku (A4 lub format Letter na
karcie MicroSD™ o pojemności np. 4 GB.
Zależy od stopnia złożoności układu)

1200 dpi w kolorze: 500 obrazów w formacie JPEG
600 dpi w kolorze: 1000 obrazów w formacie JPEG
300 dpi w kolorze: 2000 obrazów w formacie JPEG

Format pliku

JPEG, PDF lub PDF wielostronicowy

LCD

Kolorowy o przekątnej 1,5” z podglądem przebiegu skanowania

Port USB

Micro-USB

Gniazdo na zewnętrzną kartę pamięci

Karta MicroSD™ / MicroSDHC™ do 32 GB

Typ akumulatora

Wbudowany akumulator litowy (3,7 V)

Żywotność akumulatora (skanowanie do
karty MicroSD™)

100 stron dziennie po naładowaniu (A4, 300 dpi, kolor)
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