
Digitalisera allt på ett ögonblick!

IRIScan™ Desk 6 är en mångsidig dokumentskanner och ett stöd för distansundervisning. Dess innovativa 
teknologi med artificiell intelligens (AI) som tar bort fingrar, sensor för automatisk sidvändning, teknik som 
plattar ut upphöjda boksidor, text-till-tal ord för ord, videofunktioner tillsammans med dess exklusiva IRIS 
design gör den till referens nummer ett på marknaden för skanning av dokument i storlekar som A4, letter 
och pocket book.

Alla böcker, tidskrifter och pappersdokument i upp till A4/letter-storlek kan skannas direkt på ner till  
mindre än 1 sekund/sida utan att sidan rivs ut eller tas ur pärmen. Även flera små dokument som kvitton 
eller parkeringsbiljetter kan skannas på en gång tack vare dess mångsidiga beskärningsfunktion.

IRIScan™ Desk 6 är även det perfekta hjälpmedlet för personer med dyslexi, tack vare den avancerade  
text-till-tal-funktionen som gör att man kan läsa och lyssna parallellt ord för ord i alla dokument!

Programvaran för IRIScan™ Desk integrerar också den senaste IRIS OCR-läsaren med ett kraftfullt  
användargränssnitt som konverterar skannade dokument till sökbar PDF, bild-PDF, text-PDF, text, Word-, 
Excel-, JPG-format och till och med MP3- eller WAV-ljudfiler! Att lyssna på ett dokument blir lätt verklighet!

Dessutom, med dess lins på upp till 12 MP extrapolerat, kan ni skapa en enkel webbhandledning,  
uppacknings-video eller online-demo med upp till 15 FPS för en positiv och effektiv publikupplevelse på 
distans!

Upptäck en ny metod för digitalisering av dokument, böcker och demovideor. IRIScan™ Desk 6, som  
är helt kompatibel med Zoom, Team, Skype eller Google, kommer att förbättra upplevelsen av och  
bekvämligheten med era distans-sessioner och distansutbildningar!

IRIScan™ Desk 6 har även en medföljande kostnadsfri IRIS-programvara för produktivitet:  
Readiris PDF-läsare (PC) erbjuder er en indexerad PDF-hanterare från valfritt filformat på ett ställe.

Nyckelfunktioner

• Perfekt för användning hemma, på kontoret eller på resan: genuin bärbar design med USB-ström
• Digitaliserar alla dokument i storlekar som A4, letter och pocket book, tack vare teknologi med 

artificiell intelligens (AI) som plattar ut upphöjda boksidor! Konvertera sedan, redigera och dela 
innehåll på distans!

• Kraftfull kameralins på upp till 12 MP och inbyggd mikrofon för att fånga alla detaljer, skapa och 
spela in Youtube-handledningar, uppacknings-videor, ... med upp till 15 FPS (videoinspelning)

• Automatisk dokumentdetektering. Flera små dokument (kvitton, parkeringsbiljetter,…) skanna på 
en gång, lägg dem bara på medföljande ScanPad. Vinn tid när ni skickar in era reseräkningar!

• Självutlösare: Skanna automatiskt efter att fotograferingsintervallet har ställts in. Perfekt vid skanning 
av stora volymer eller pärmar utan begränsningar.

• Skapa Epub- eller PDF-format innan ni lyssnar eller läser dem direkt i den elektroniska läsare som ni 
föredrar. Få text-till-tal-funktion via MP3- eller WAV-ljudfiler som utformat

• Text-till-tal (Text to Speech Technology, TTS) läs och lyssna till alla dokument ord för ord
• Ett klick för skanning: spara som en komprimerad PDF eller exportera till en Word-fil på bara ett 

ögonblick.
• Högkvalitativ videoinspelningsfunktion för att spela in förloppet i en procedur eller demo. 

Mycket behändigt för inspelning av webbhandledningar, uppacknings-videor, online-demon, 
kursinformation eller liveprojektioner.

• Avancerad bildbehandling, kontrastbildinställningar och funktioner
 - Sensor för automatisk sidvändning
 - Teknik som plattar ut upphöjda boksidor
 - Funktion som raderar fingrar från bilden
 - Igenkänning av främre och bakre omslag för formatet pocket book (148 x 210 mm)
 - Automatisk upprätning och multi-beskärning
 - Automatisk utfyllning av marginaler på skadade dokument

Snabbguide
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Förpackningsinformation
Förpackningsstorlek: (H x L x D) 13 x 38 x 15 cm

Förpackningens vikt c:a 1,37 kg

Förpackningens språk: Arabiska, holländska, engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska, 
förenklad kinesiska och spanska

Förpackningsinnehåll kamera: Skanner • USB-kabel • ScanPad • snabbstartsguide

Specifikationer för skanner
Skanningsteknik: 8,0 megapixels CMOS-sensor– 12 MP extrapolerat

Max. upplösning: 3264 x 2448 pixlar

Max. dokumentstorlek:  297 x 210 mm (A4) eller 10.98 x 8.5 in (letter-storlek)

Skanningshastighet: Mindre än 1 sek. per skanning av A4-/letter-storlek i färgläge

Lins fast fokus

Videoinspelningsupplösning: 2048 x 1536 (3 MP) / 1920 x 1080 (Full HD 1080) / 1600 x 1200 (UXGA) / 
1280x960 (960P)

Inbyggda LED-lampor 4 st

Utdataupplösning 300 dpi

Utdatanivå färg/svartvitt/gråskala

Gränssnitt/drivrutiner USB 2.0 Typ B x 1 (för PC-anslutning)

USB 2.0 Typ A x 1 (för USB-anslutning)

Strömförsörjning 5V med USB-ström

Utformat för dokument: JPG, PDF (bild), PDF (sökbar), PDF (text), Word, Txt, Excel, EPUB (e-bok), MP3, WAV.

Dimensioner (H x L x D) hopvikt storlek: 321 (H) x 120 (L) x 90 (D) mm.

Full storlek: 321 (H) x 120 (L) x 238 (D) mm.

Vikt 1,05 kg

Daglig skanningsvolym: upp till 5000 sidor

Minimikrav

 - Windows® 10 med Intel i3 eller högre
 - Mac® OS 10.9 och högre med 
Intel chip eller M1 chip

 - Grafikkort: Intel® standard grafikkort eller 
högre grafikkort med 2 GB VRAM

 - RAM-minne: 4 GB
 - Hårddiskutrymme: 2 GB
 - En USB 2.0 eller högre

Programvaran IRIScan™ Desk (PC/Mac),  
kostnadsfri IRIS-programvara för produktivitet 
(PC) och användarhandböcker medföljer inte 

men kan hämtas på:  
www.irislink.com/start/isd6

Besök www.irislink.com/legal för säkerhets-
föreskrifter, juridisk information, försäkran om 

överensstämmelse, certifikat och information om 
garantisystem.
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