
Alles scannen in een handomdraai!

De IRIScan™ Desk 6 Business een state-of-the-art professionele veelzijdige documentscanner en tool voor 
afstandsonderwijs. Door de innovatieve Artificial Intelligence (AI)-technologie voor onder meer het ver-
bergen van vingers, het automatisch detecteren van het omslaan van de pagina's, het vlak maken van 
boeken, tekst-naar-spraakomzetting in combinatie met de razendsnelle scherpstelling en de video-opna-
mefunctionaliteit is dit de krachtigste oplossing voor het scannen van A3-documenten op de markt.

Elk boek, tijdschrift en papieren document tot A3-formaat kan direct gescand worden aan een snelheid 
van 1 seconde per pagina zonder uitscheuren of uit elkaar halen. Er kunnen zelfs verschillende kassabon-
netjes of rekeningen tegelijk worden gescand dankzij de functie voor het bijsnijden van meerdere docu-
menten. Het is ook de ideale tool voor dyslectici door de tekst-naar-spraakfunctie waarmee ze elk docu-
ment woord voor woord tegelijk kunnen lezen en beluisteren!

Dankzij de 1D- of 2D-barcodeherkenning kan de IRIScan™ Desk 6 Business gebruikt worden voor het tra-
ceren van vervoersdocumenten, verschepingsdocumenten, contracten en andere officiële documenten. 
Ook kunnen de barcodewaarden geëxporteerd worden inclusief de bijbehorende JPG-afbeelding.

In de IRIScan™ Desk-software is ook de nieuwste IRIS OCR-engine geïntegreerd met een krachtige ge-
bruikersinterface die gescande documenten converteert naar doorzoekbare PDF's, afbeeldings-PDF's, 
tekst-PDF's, TXT-, Word-, Excel- of JPG-formaat of zelfs naar MP3- of WAV-audiobestanden! Zo kunnen de 
documenten ook beluisterd worden!

Daarnaast is het dankzij de dubbele lens tot 32 mpx (geëxtrapoleerd) en de ingebouwde microfoon mo-
gelijk om gedetailleerde webtutorials, unboxingvideo's of onlinedemonstraties te maken met een frame-
snelheid tot 30 fps om uw publiek op afstand een efficiënte en comfortabele ervaring te bezorgen!

U kunt nu kennismaken met deze nieuwe manier van scannen van documenten en boeken en van maken 
van livedemonstratievideo's. De IRIScan™ Desk 6 Business is volledig compatibel met Zoom, Teams, Skype 
en Google Meet. Meetings op afstand en afstandsonderwijs worden dus een betere en comfortabelere 
ervaring!

Bij de IRIScan™ Desk 6 Business wordt ook een gratis productiviteitssoftwarepakket van IRIS bijgeleverd: 
Cardiris (pc) voor het converteren van uw visitekaartjes naar contactpersonen in Outlook, Readiris (pc/
Mac) voor tekenherkenning in 138 talen (inclusief Aziatische talen, Arabisch, Cyrillisch en Hebreeuws), 
IRISmart File (pc) voor het geven van een naam aan uw documenten en deze te ordenen in uw map-
penstructuur en Readiris PDF Reader voor het beheer van geïndexeerde PDF's en het converteren naar 
verschillende formaten op één plek.

Belangrijkste kenmerken

• Ideaal voor gebruik thuis en op kantoor of op reis: draagbaar design met USB-voeding.
• AI-technologie voor het vlak maken van de gescande beelden van elk document, boek of 

encyclopedie en de inhoud ervan converteren, bewerken en zelfs delen op afstand!
• Dubbele lens tot 32 mpx en ingebouwde microfoon voor het maken van gedetailleerde YouTube-

tutorials of unboxingvideo's met een framesnelheid tot 30 fps (HD-opnames).
• Automatische documentdetectie: scannen van meerdere kleine documenten (kassabonnetjes, 

rekeningen, visitekaartjes ...) tegelijk gewoon door deze op de bijgeleverde ScanPad te plaatsen, 
waardoor veel tijd bespaard wordt bij onkostendeclaraties!

• Automatisch scannen met timer: automatisch scannen met een ingesteld opname-interval. Ideaal 
voor het scannen van grote hoeveelheden dossiers.

• Maken van ePub- of PDF-bestanden om deze te lezen op uw favoriete e-reader. Tekst-naar-
spraakfunctionaliteit via het MP3- of WAV-audiobestandsuitvoerformaat.

• Tekst-naar-spraaktechnologie (TTS) om elk gewenst document tegelijk te lezen en te beluisteren.
• Scannen met 1 knop: opslaan als gecomprimeerde PDF of exporteren naar een Word-bestand in 

een handomdraai.
• Hoogwaardige video-opnamefunctie (HD) voor het opnemen van elke handeling of demonstratie. 

Erg handig voor het maken van webtutorials, unboxingvideo’s, uitleg bij lessen of liveprojecties.
• Scannen van 1D- of 2D-barcodes en de waarde ervan exporteren naar Excel- of TXT-formaat 

inclusief de  bijbehorende JPG-afbeelding.
• Geavanceerde beeldverwerkings- en optimaliseringsfuncties:

 - Automatisch rechtzetten en bijsnijden van meerdere documenten tegelijk
 - Automatisch herstellen van de randen van beschadigde documenten
 - Sensor voor automatische detectie van het omslaan van pagina's
 - Technologie voor vlak maken van gebogen boekranden
 - Functie voor het verbergen van vingers in het beeld
 - Detecteren van de voor- en achterkant van boeken
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Verpakkingsgegevens
Afmetingen van de verpakking (h x b x d): 14 x 40 x 14 cm

Gewicht van de verpakking: circa 1,37 kg

Talen op de verpakking: Arabisch, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Portugees, Spaans, 
Vereenvoudigd Chinees

Inhoud van de verpakking: camera/scanner, USB-kabel, ScanPad, Verkorte handleiding, 
losse voetbediende USB-scan-/opnameknop, losse handbediende USB-scan-/opnameknop, 
netvoedingsadapter

Specificaties van de scanner
Scantechnologie: 2 x 16 megapixel CMOS-sensor – 32 mpx geëxtrapoleerd

Max. resolutie: 4608 x 3456 pixels

Max. documentgrootte: 420 x 297 mm (A3)

Scansnelheid: minder dan 1 seconde per A3-pagina in kleurenmodus

Dubbele lens: vaste focus

Video-opnameresolutie: 2048 x 1536 (3 MP) / 1920 x 1080 (Full HD 1080) / 1600 x 1200 (UXGA) / 1280 x 
960 (960p)

Ingebouwde ledlichten: 6

Uitvoerresolutie: 300 dpi

Uitvoerinstellingen: kleur / zwart-wit / grijstinten

Interface / drivers: USB 2.0 High Speed

Voeding: 5 V / 2 A met DC-voedingsadapter

Uitvoerformaten: JPG, PDF (afbeelding), PDF (doorzoekbaar), PDF (tekst), Word, TXT, Excel, EPUB (e-book), 
MP3, WAV

Afmetingen (h x b x d): dichtgeklapt 402 x 150 x 110 mm; gebruiksstand 402 x 150 x 307 mm

Gewicht: circa 1,2 kg

Aanbevolen dagelijks scanvolume: tot 5000 pagina's per dag

Minimale systeemvereisten

 - Windows® 10 met Intel i3 of hoger
 - Mac® OS X 10.11 en hoger met 
Intel-processor of M1-chip

 - Grafische kaart: Intel® standaard grafische kaart 
of hogere grafische kaarten met 2 GB VRAM

 - RAM-geheugen: 4 GB
 - Ruimte op de harde schijf: 2 GB
 - 1 USB 2.0- of 3.0-poort

De IRIScan™ Desk-software (pc/Mac), de gratis 
productiviteitssoftware van IRIS (pc) en de 
gebruikershandleidingen zitten niet in de 
verpakking maar kunnen worden gedownload 
via www.irislink.com/start/isd6business.

Ga naar www.irislink.com/legal voor de 
Veiligheidsinstructies, Wettelijke ver-
meldingen, Conformiteitsverklaring, 
Certificaten en Garantieregeling.
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