
Digitalize tudo num instante!

O IRIScan™ Desk 6 Pro é um scanner de documentos profissional e versátil e um assistente para sessões 
de ensino à distância. A inovadora tecnologia de Inteligência Artificial (IA), tal como remoção de dedos, 
deteção de viragem automática das páginas, achatamento da curva do livro, texto para voz palavra a pala-
vra, capacidades de vídeo juntamente com o exclusivo design da IRIS faz com que a eficiente solução de 
digitalização de documentos A3 seja a principal referência no mercado.

Todos os livros, revistas e documentos em papel até ao tamanho A3 podem ser digitalizados diretamente 
a uma velocidade inferior a 1 seg./página sem serem rasgados ou descolados. Mesmo vários recibos ou 
multas podem ser digitalizados de uma só vez graças à função de recorte múltiplo. Também é a ferramen-
ta ideal para as pessoas disléxicas graças à avançada funcionalidade texto para voz que permite ler e ouvir 
qualquer documento palavra a palavra! 

O reconhecimento de códigos de barras 1D ou 2D permite ao IRIScan™ Desk 6 Pro acompanhar notas 
de expedição, documentos de carga, contratos, documentos oficiais e valores dos códigos de barras de 
exportação juntamente com a imagem JPG.

O software IRIScan™ Desk também integra o mais recente motor OCR da IRIS com uma avançada interface 
de utilizador que converte documentos digitalizados em PDF pesquisável, PDF de imagem, PDF de texto, 
texto, Word, Excel, formato JPG e até ficheiros de áudio MP3 ou WAV! Ouvir o seu documento passou a ser 
uma realidade!

Além disso, a objetiva HD até 21 MP extrapolada com o microfone integrado permite captar pormenores, 
criar um tutorial na web, vídeo de desempacotamento ou demonstração online até 30 FPS para uma ex-
periência de audiência remota eficiente e confortável!

Descubra uma nova abordagem à digitalização de documentos, livros e vídeo de demonstração em direto. 
Totalmente compatível com Zoom, Teams, Skype ou Google, o IRIScan™ Desk 6 Pro irá melhorar as sessões 
remotas e a experiência e o conforto do ensino à distância!

O IRIScan™ Desk 6 Pro também é fornecido com um conjunto de software IRIS Productivity grátis:  o Car-
diris (PC) converte os seus cartões de visita para contacto do Outlook e o Readiris PDF Reader oferece um 
gestor de PDFs indexado de documentos de qualquer formato num só lugar.

Funcionalidades principais

• Ideal para utilização em casa, no escritório ou durante as viagens: design verdadeiramente portátil 
alimentado por USB

• Digitalize documentos, livros ou enciclopédias graças à tecnologia de achatamento da curva de IA!  
De seguida, converta, edite e partilhe conteúdo remotamente!

• Avançada objetiva da câmara até 21 MP com microfone integrado para captar pormenores, criar e 
gravar tutoriais do YouTube ou vídeos de desempacotamento até 30 FPS (gravação HD)

• Deteção automática de documentos. Digitalização de vários documentos pequenos (recibos, 
multas, cartões de visita...) ao mesmo tempo, basta colocá-los no Scanpad fornecido. Ganhe tempo 
para enviar os seus relatórios de despesas!

• Ativação temporizada: digitalize automaticamente após definir o intervalo de ativação. Ideal para 
digitalizar grandes volumes de capas sem restrições.

• Crie o formato .Epub ou .PDF antes de ouvir ou ler diretamente no seu leitor eletrónico favorito. 
Desfrute da capacidade de texto para voz através do formato de exportação de ficheiros de áudio 
MP3 ou WAV

• Leitura e audição palavra a palavra de qualquer documento através de tecnologia de texto para 
voz (TTS)

• Digitalização através de 1 clique: guarde o documento como PDF comprimido ou exporte para um 
ficheiro Word num instante.

• Função de gravação de vídeo de alta qualidade (HD) para gravar o progresso de qualquer 
operação ou demonstração. Muito conveniente para gravar tutoriais na web, desempacotamentos, 
demonstração online, explicações de lições ou projeções em direto.

• Capacidade de leitura de códigos de barras 1D ou 2D que permite exportar os resultados de valores 
para os formatos de ficheiros Excel ou Texto juntamente com a imagem JPG correspondente.

• Processamento avançado de imagens, definições e funcionalidades da imagem de contraste
 - Correção automática da inclinação e recorte múltiplo
 - Enchimento automático de margens do documento danificado
 - Sensor de deteção automática de viragem de páginas
 - Tecnologia de achatamento de imagens na curva do livro
 - Função de eliminação de dedos da imagem
 - Deteção da capa e contracapa de livro
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SKU 462006
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Informações da caixa
Dimensões da caixa (A x C x P) 13 x 49 x 15 cm

Peso da caixa Cerca de 1,74 kg

Idiomas na caixa Árabe, Neerlandês, Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Português, Chinês 
Simplificado, Espanhol

Conteúdo da caixa, Scanner de câmara, Cabo USB, ScanPad, Manual de iniciação, Botão de captura 
USB externo

Especificações do scanner
Tecnologia de digitalização Sensor CMOS de 13 megapíxeis – 21 MB extrapolado

Resolução máx 4160 x 3120 píxeis (13 MP)

Tamanho máx. dos documentos: 420 x 297 mm (A3)

Velocidade de digitalização Digitalização de menos de 1 seg. por página A3 no modo de cor

Objetiva Focagem fixa

Resolução da gravação de vídeo: 2048 x 1536 (3 MP)/1920 x 1080 (Full HD 1080)/1600 x 1200 
(UXGA)/1280x960 (960P)

Luzes LED integradas 4 uds

Resolução de exportação 300 PPP

Nível de exportação Cor/Preto e branco/Escala de cinzentos

Interface/controladores USB 2.0 Type B x 1 (Para ligação de PC)

USB 2.0 Type-A x 1 (Para extensão de USB)

Fonte de alimentação 5 V por USB

Formatos de exportação Documento: JPG, PDF (Imagem), PDF (Pesquisável), PDF (Texto), Word, Txt, Excel, 
EPUB (E-book), MP3, WAV.

Dimensões do produto (A x C x P)
- Tamanho dobrado: 396 x 120 x 90 mm
- Tamanho de funcionamento: 396 x 120 x 282 mm

Peso 1,15 kg

Volume de digitalização diário Até 5000 páginas

Requisitos mínimos

 - Windows® 10 com Intel i3 ou superior
 - Mac® OS 10.9 e superior com processador Intel ou M1
 - Placa gráfica: Placa gráfica Intel® padrão ou 
superior Placa gráfica com 2 GB VRAM

 - Memória RAM: 4 GB
 - Espaço de disco rígido: 2 GB
 - Uma porta USB 2.0 ou superior

O software IRIScan™ Desk (PC/Mac), software 
IRIS Productivity grátis (PC) e os guias de 
utilizador não se encontram dentro da 
caixa mas podem ser transferidos em 
www.irislink.com/start/isd6pro  

Visite www.irislink.com/legal para Diretrizes 
de segurança, Aviso legal, Declaração de 
conformidade,  
Certificados e informações do Sistema de 
garantia.

www.irislink.com

marketing.distri@iriscorporate.com
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