IRIScan Desk 5
™

Uw documenten in een oogwenk gescand!
U kunt elk type document of boek scannen – contracten, facturen, kassabonnetjes, rekeningen, ontwerpen, kranten of tijdschriften – zonder dat u ze moet verknippen of beschadigen!
Met deze documentcamerascanner bespaart u tijd en werk. U kunt niet alleen moeiteloos
boeken en tijdschriften scannen, maar de inhoud van ringmappen, klappers en ordners. U
hoeft alleen maar de pagina om te slaan en er wordt gescand met de automatische paginadetectiefunctie.
Automatisch bijsnijden van gebogen randen en verwijderen van vingers: Plaats het boek
onder de camera, open het en houd de boekranden vast met uw vingers. De pagina wordt
vlak gemaakt tijdens de scannen en uw vingers worden verwijderd uit het eindresultaat.
Uw bestand is elke keer weer perfect recht en zonder vingers.
De IRIScan Desk-software beschikt ook over een krachtige OCR-engine die de gescande
documenten converteert naar doorzoekbare PDF’s en bewerkbare tekst-, Word-, en Excel-formaten zodat u niet langer tijd kwijt bent aan het overtypen!
Ontdek deze nieuwe manier van scannen van documenten en boeken!
Belangrijkste kenmerken
• Draagbaar design: Licht ontwerp met een inklapbare arm en
dus ideaal voor gebruik thuis, op kantoor of onderweg
• USB-voeding: Plug & Play, geen externe voedingsadapter nodig.
• Scannen met één klik: Binnen enkele seconden is het scanproces voltooid.
• Automatische opnames met timer: Automatisch scannen met een
ingesteld opname-interval van 5 of 7 seconden. Een echte tijdbesparing
bij het scannen van grote hoeveelheden dossiers of documenten.
• Automatische detectie van documenten: Plaats het gewenste document
op de scanmat en het wordt automatisch gedetecteerd en bijgesneden.
• Scannen van boeken aan hoge snelheid en exporteren naar .Epub- of
.PDF-formaat om ze daarna te lezen op uw favoriete e-reader:
- Sensor voor automatische detectie van omgeslagen pagina’s
- Technologie voor vlak maken van gebogen boekranden
- Functie voor verbergen van vingers in het beeld
- Detectie van voorkant en achterkant van boeken
• Uitzonderlijke beeldkwaliteit: Vastleggen van de
kleinste details en tekst op elke soort papier
• Geavanceerde beeldverwerking
- Automatisch rechtzetten en bijsnijden
- Automatisch herstellen van de randen van beschadigde documenten
Korte samenvatting
Productnaam

IRIScan™ Desk 5

SKU

459524

EAN-code

5420079900820

UPC-A-code

765010744985

Douanecode

847190

PDF

Gegevens verpakking
Afmetingen verpakking
(h x b x d)

14 x 40 x 14 cm

Gewicht verpakking

Ongeveer 1,37 kg

Talen op de verpakking

Arabisch, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands,
Portugees, Russisch, Spaans

Inhoud van de verpakking

Camerascanner • USB-kabel • ScanPad • Aan de slaghandleiding

Specificaties van de scanner
Scantechnologie

8-megapixel CMOS-sensor

Max. resolutie

3264 x 2448 pixels

Documentgrootte

A4 (297 x 210mm / liggend)

Scansnelheid

1,5 seconde per pagina in kleurenmodus, 30 ppm

Ingebouwde led-lichten

4 stuks

Uitvoerresolutie

300 dpi

Uitgangsniveau

Kleur / Zwart-Wit / Grijstinten

Interface/stuurprogramma’s

1 x USB 2.0 type B (voor pc-aansluiting),
1 x USB 2.0 type A (voor USB-poort)

Voeding

5 V USB-voeding

Uitvoerformaten

Document: JPG, PDF (afbeelding), PDF (doorzoekbaar),
PDF (tekst), Word, Txt, Excel
E-book: EPUB

Afmetingen (h x b x d)

Dichtgevouwen: 267 (h) x 85 (b) x 75 (d) mm
Gebruiksstand: 267 (h) x 85 (b) x 221 (d) mm

Gewicht

780 g

Aanbevolen dagelijks
scanvolume

Tot 500 pagina’s per dag

Minimale vereisten
Software voor Windows® en Mac®

Software en gebruiker-

- Windows®-besturingssystemen: Windows® 10
shandleidingen zijn niet
- Mac®-besturingssystemen: Mac OS® 10.8 of hoger
bijgeleverd in de verpakking;
- CPU: Intel® Core 2 Duo of hoger
ga om te downloaden naar:
- CPU Mac®: Intel® & Apple Silicon Processors
www.irislink.com/start/isd5
- Grafische kaart: Intel® standaard grafische kaart
of hogere grafische kaarten met 512 VRAM
- RAM-geheugen: 2 GB
- Hardeschijfruimte: 2 GB
- USB: USB 2.0-poort
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