6
Digitalizujte vše v okamžiku!
IRIScan™ Desk 6 je všestranný skener dokumentů a pomocník při výuce na dálku. Inovativní technologie umělé inteligence na vymazání prstů z obrazu, automatické rozpoznávání otočení stránky,
vyrovnání zakřivení knih, převod textu na řeč a záznam videa společně s exkluzivním designem
IRIS z něj činí jedničku mezi skenery formátu A4/Letter a kapesních knih na trhu.
Skener umožňuje přímé skenování knih, časopisů a papírových dokumentů až do formátu A4/
Letter vysokou rychlostí 1 stránky za sekundu bez nutnosti vytrhávání stránek nebo rozešívání.
Díky funkci vícenásobného oříznutí lze dokonce skenovat několik malých dokumentů, jako jsou
účtenky nebo parkovací lístky, najednou.
Funkce převodu textu na řeč umožňuje číst jakýkoli dokument a zároveň poslouchat jeho text slovo za slovem, díky čemuž je skener IRIScan™ Desk 6 také ideálním nástrojem pro dyslektiky.
Software IRIScan™ Desk využívá nejnovější OCR jádro IRIS s výkonným uživatelským rozhraním a
umožňuje převádět naskenované dokumenty na prohledávatelné, obrazové nebo textové soubory PDF, textové soubory, soubory Word, Excel, JPG a dokonce i zvukové soubory MP3 a WAV. Snadný poslech dokumentů se stává skutečností!
Objektiv skeneru s extrapolovaným rozlišením až 12 Mpix umožňuje efektivně a pohodlně vytvářet
jednoduchá webová výuková videa, videa s rozbalováním produktů nebo předváděcí videa pro
vzdálené publikum v kvalitě až 15 snímků za sekundu.
Objevte nový přístup k digitalizaci dokumentů a knih a vytváření živých předváděcích videí. Skener
IRIScan™ Desk 6 je plně kompatibilní se službami Zoom, Team, Skype a Google a zlepší možnosti a
pohodlí vašich vzdálených relací a výuky na dálku.
Skener IRIScan™ Desk 6 se dodává s bezplatným kancelářským softwarem IRIS: aplikace Readiris
PDF Reader (PC) nabízí správce indexovaných souborů PDF vytvořených z libovolného formátu
souboru na jednom místě.

Hlavní vlastnosti
• Ideální k použití doma, v kanceláři nebo na cestách: skutečně přenosný design s napájením
přes rozhraní USB

• Technologie vyrovnání zakřivení založená na umělé inteligenci umožňuje digitalizovat

jakékoli dokumenty a kapesní knihy až do formátu A4/Letter. Naskenovaný obsah lze
převést, upravit nebo vzdáleně sdílet.

• Výkonný objektiv kamery s rozlišením až 12 Mpix a zabudovaný mikrofon umožňují zachytit
všechny detaily a nahrávat na YouTube výuková videa, videa s rozbalováním produktů a další
v kvalitě až 15 snímků za sekundu (záznam videa).

• Automatické rozpoznávání dokumentů. Více menších dokumentů (účtenky, parkovací
•
•
•
•
•
•

lístky...) lze naskenovat najednou, stačí je položit na skenovací podložku. Ušetřete čas při
vykazování výdajů!
Časovač skenování: Automatické skenování po uplynutí nastaveného časového intervalu.
Ideální ke skenování velkého počtu pořadačů bez omezení.
Vytvářejte dokumenty ve formátu epub nebo PDF a přehrajte je nebo přečtěte ve své
oblíbené elektronické čtečce. Získejte možnost převodu textu na řeč prostřednictvím
výstupního formátu zvukových souborů MP3 nebo WAV.
Technologie převodu textu na řeč – čtěte a poslouchejte jakýkoli dokument slovo od slova
Skenování jedním kliknutím: uložení do komprimovaného formátu PDF nebo okamžitý
export do souboru Word
Funkce záznamu videa ve vysoké kvalitě umožňuje nahrávat průběh jakékoli operace nebo
ukázky. Hodí se k nahrávání webových výukových videí, videí s rozbalováním produktů,
online ukázek, přednášek nebo živých projekcí.
Pokročilé zpracování obrazu, nastavení kontrastu a další funkce
- Senzor automatického rozpoznání otočení stránky
- Technologie vyrovnání zakřivení knih
- Funkce vymazání prstu z obrazu
- Rozpoznání přední a zadní strany obálky knihy kapesního formátu (148 × 210 mm)
- Automatické vyrovnání zkosení a vícenásobné oříznutí
- Automatické vyplnění okrajů poškozeného dokumentu

Stručný přehled
Název produktu

IRIScan™ Desk 6

SKU

462005

Kód EAN

5420079900967

Kód UPC-A

765010767946

Celní kodex

847190

PDF

Informace o balení
Velikost balení (V × Š × H): 13 × 38 × 15 cm
Hmotnost balení: přibližně 1,37 kg
Jazyky balení: arabština, holandština, angličtina, francouzština, němčina, italština,
portugalština, zjednodušená čínština, španělština
Obsah balení: Kamerový skener • Kabel USB • Skenovací podložka • Úvodní příručka

Specifikace skeneru
Technologie skenování: snímač CMOS s rozlišením 8,0 Mpix, extrapolované rozlišení 12 Mpix
Maximální rozlišení: 3264 × 2448 pixelů
Maximální velikost dokumentu: 297 x 210 mm (A4) nebo 280 × 220 mm (Letter)
Rychlost skenování: méně než 1 sekunda na stránku A4/Letter v barevném režimu
Objektiv s pevným ohniskem
Rozlišení záznamu videa: 2048 × 1536 (3 Mpix), 1920 × 1080 (Full HD 1080), 1600 × 1200 (UXGA),
1280 × 960 (960P)
Vestavěné osvětlení LED, 4 ks
Výstupní rozlišení 300 dpi
Výstupní úroveň: barva, černobílá, stupně šedé
Rozhraní/ovladače: 1 rozhraní USB 2.0 typu B (pro připojení k počítači)
1 rozhraní USB 2.0 typu A (rozšiřující rozhraní USB)
Napájení: 5 V z rozhraní USB
Výstupní formáty dokumentů: JPG, PDF (obrázek), PDF (prohledávatelný), PDF (text), Word, txt,
Excel, epub (elektronická kniha), MP3, WAV
Rozměry (V × Š × H): složený stav: 321 × 120 × 90 mm
pracovní velikost: 321 × 120 × 238 mm
Hmotnost: 1,05 kg
Denní objem skenování: max. 500 stran

Minimální požadavky
- Windows® 10 s procesorem
Intel i3 nebo vyšším
- Mac® OS 10.9 nebo vyšší s
čipem Intel nebo M1
- Grafická karta: standardní grafický adaptér
Intel® nebo vyšší s pamětí VRAM 2 GB
- Paměť RAM: 4 GB
- Místo na pevném disku: 2 GB
- Jeden port USB 2.0 nebo vyšší

www.irislink.com

Software IRIScan™ Desk (PC/Mac), bezplatný
kancelářský software IRIS (PC) a uživatelské
příručky nejsou součástí balení a lze je
stáhnout na adrese:
www.irislink.com/start/isd6
Bezpečnostní pokyny, právní upozornění,
prohlášení o shodě, certifikáty a informace
o záruce najdete na adrese
www.irislink.com/legal.
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