
Digitalizuj wszystko w mgnieniu oka!

IRIScan™ Desk 6 Business to najnowocześniejszy profesjonalny i wszechstronny skaner dokumentów ob-
sługujący nauczanie zdalne. Zastosowana innowacyjna technologia sztucznej inteligencji (AI) umożliwia 
usuwanie palców, automatyczne wykrywanie przewracania stron, spłaszczanie krzywizn książek, zamianę 
tekstu na mowę słowo po słowie w połączeniu z szybkim pozycjonowaniem laserowym i funkcjami wideo 
sprawia, że skaner ten jest najpotężniejszym z dostępnych na rynku rozwiązaniem do skanowania doku-
mentów A3.

Książki, czasopisma i dokumenty papierowe dowolnego rodzaju w rozmiarze do A3 można bezpośrednio 
skanować z prędkością 1 sekundy/stronę bez rozdzierania ani rozbindowywania. Funkcja wielokrotnego 
kadrowania umożliwia jednoczesne skanowanie wielu paragonów czy dowodów sprzedaży. Osoby z dys-
leksją docenią funkcję zamiany tekstu na mowę, która umożliwia jednoczesne odczytywanie i odsłuchiwa-
nie dowolnego dokumentu słowo po słowie!

Dzięki rozpoznawaniu kodów kreskowych 1D/2D skaner IRIScan Desk 6 Business może śledzić dokumen-
ty dostawy, konosamenty, umowy, dokumenty urzędowe oraz eksportować wartości odczytane z kodów 
wraz z obrazem w formie pliku JPG.

Oprogramowanie IRIScan Desk to połączenie najnowszego silnika IRIS z wydajnym interfejsem użytkow-
nika i konwertowanie zeskanowanych dokumentów do formatu przeszukiwalnego PDF, PDF z grafiką, tek-
stowego PDF, tekstu, pliku Word, Excel, JPG, a nawet do plików audio MP3 i WAV! Wysłuchanie dokumentu 
stało się możliwe!

Co więcej, podwójny obiektyw o rozdzielczości do 32 MP z ekstrapolacją oraz wbudowany mikrofon 
umożliwiają wychwytywanie szczegółów, tworzenie samouczków online, nagrywanie unboxingu lub fil-
mów pokazowych do 30 klatek na sekundę w celu zapewnienia komfortu oglądania odbiorcom w dowol-
nym miejscu na świecie!

Nowe podejście do digitalizacji dokumentów, książek i tworzenia prezentacji w czasie rzeczywistym. Dzięki 
pełnej kompatybilności z Zoom, Teams, Skype czy Google IRIScan Desk 6 Business zwiększy skuteczność 
i wygodę pracy zdalnej oraz nauczania na odległość!

Do skanera IRIScan Desk 6 Business dołączony jest pakiet bezpłatnego oprogramowania roboczego IRIS: 
Cardiris (PC) zmienia wizytówki w kontakty w Outlooku; Readiris (PC/Mac) rozpoznaje pismo w 138 języ-
kach (w tym w językach azjatyckich, alfabecie arabskim, hebrajskim i cyrylicy); IRISmart File (PC) automa-
tycznie zmienia nazwy dokumentów i kataloguje je w eksploratorze plików; Readiris PDF Reader pełni rolę 
menedżera zindeksowanych plików PDF lub innych w jednym miejscu.

Najważniejsze zalety

• Idealny do domu, biura i na podróż: prawdziwie przenośna konstrukcja z zasilaniem przez USB
• Korzystaj ze wspomaganej przez sztuczną inteligencję technologii spłaszczania kartek i digitalizuj 

dowolne dokumenty, książki, a nawet encyklopedię, a rezultaty zdalnie konwertuj, edytuj 
i udostępniaj!

• Podwójny obiektyw o rozdzielczości do 32 MP wraz z wbudowanym mikrofonem umożliwiają 
wychwytywanie wszelkich szczegółów, tworzenie i nagrywanie materiałów z unboxingu lub 
samouczków na YouTube z prędkością do 30 klatek na sekundę (nagrywanie HD)

• Automatyczne wykrywanie dokumentów. Skanuj wiele niedużych dokumentów (paragony, 
dowody sprzedaży, wizytówki itd.) jednocześnie – wystarczy, że umieścisz je na dołączonej 
podkładce ScanPad. Ogranicz do minimum czas składania raportów z wydatków!

• Samowyzwalacz: automatyczne skanowanie w ustawionych odstępach czasowych. Idealne 
rozwiązanie do skanowania zawartości wielu segregatorów.

• Twórz pliki Epub lub PDF i odsłuchuj je lub czytaj w swoim ulubionym czytniku elektronicznym. 
Korzystaj z zamiany tekstu na mowę zarejestrowaną w postaci plików audio MP3 lub WAV

• Technologia Text to Speech (TTS) umożliwiająca odczytywanie i odsłuchiwanie dowolnego 
dokumentu słowo po słowie

• Skanuj jednym kliknięciem: skompresowany plik PDF możesz zapisać lub wyeksportować do 
programu Word w mgnieniu oka.

• Funkcja nagrywania wysokiej jakości wideo (HD) umożliwia rejestrowanie przebiegu każdej 
czynności lub prezentacji. Doskonale nadaje się do wygodnego nagrywania samouczków online, 
filmów z unboxingu, prezentacji, wyjaśnień lekcji czy projekcji na żywo.

• Odczytywanie kodów kreskowych 1D/2D i eksportowanie ich zawartości jako tekstu lub plików 
programu Excel wraz z powiązanym obrazem w postaci pliku JPG.

• Zaawansowane przetwarzanie obrazów, ustawienia i funkcje kontrastu obrazu
 - Automatyczne prostowanie obrazu i wielokrotne kadrowanie
 - Automatyczne uzupełnianie krawędzi uszkodzonych dokumentów
 - Automatyczny czujnik wykrywający przewracanie stron
 - Technologia spłaszczania zakrzywionych kartek książek
 - Funkcja usuwania palców z obrazu
 - Wykrywanie przednich i tylnych okładek książek

Specyfikacja
Nazwa produktu IRIScan™ Desk 6 Business
SKU 462496
Kod EAN 5420079901025
Kod UPC-A 765010770717
Kod celny 847190

PDF

6



Informacje na temat opakowania
Rozmiar opakowania (wys. x dł. x gł.) 14 x 40 x 14 cm

Masa opakowania Około 1,37 kg

Wersje językowe na opakowaniu: angielski, arabski, chiński uproszczony, francuski, hiszpański, 
holenderski, niemiecki, portugalski, włoski

Zawartość opakowania, Skaner z kamerą, Przewód USB, Podkładka do skanowania, Instrukcja 
obsługi, Przycisk nożny do zdalnego przechwytywania przez USB, Przycisk ręczny do zdalnego 
przechwytywania przez USB, Zasilacz sieciowy

Specyfikacja skanera
Technologia skanowania 2 x 16 megapikseli – 2 x czujnik CMOS – ekstrapolacja 32 MB

Maksymalna rozdzielczość 4608 x 3456 pikseli

Maksymalny rozmiar dokumentu: 420 x 297 mm (A3)

Szybkość skanowania Poniżej 1 s na stronę A3 w trybie koloru

Podwójny obiektyw o stałej ogniskowej

Rozdzielczość nagrywania wideo: 2048 x 1536 (3MP)/1920 x 1080 (Full HD 1080)/1600 x 1200 
(UXGA)/1280 x 960 (960P)

Wbudowane diody LED 6 sztuk

Rozdzielczość obrazu 300 DPI

Zakres kolorów Kolor/czerń i biel/skala szarości

Interfejs/sterowniki USB 2.0 High Speed

Zasilanie 5 V/2 A przez zasilacz DC-IN

Formaty dokumentów wyjściowych: JPG, PDF (obraz), PDF (możliwość przeszukiwania), PDF (tekst), Word, 
tekstowy, Excel, EPUB (e-book), MP3, WAV.

Wymiary (wys. x dł. x gł.) Wymiary po złożeniu: 110 (dł.) x 150 (szer.) x 402 (wys.) mm

Wymiary w stanie gotowości do pracy: 307 (dł.) x 150 (szer.) x 402 (wys.) mm

Masa 1,2 kg

Zalecany dzienny wolumen skanowania: Do 5000 stron

Minimalne wymagania

 - Windows® 10 z procesorem Intel i3 lub szybszym
 - Mac® OS 10.11 lub nowszy z chipem Intel lub M1
 - Karta graficzna: Karta graficzna Intel® 
Standard Graphics lub lepsza z 2GB VRAM

 - Pamięć RAM: 4 GB
 - Miejsce na dysku twardym: 2 GB
 - Jeden port USB 2.0 lub 3.0

Pudełko nie zawiera oprogramowania IRIScan™ 
Desk (PC/Mac), bezpłatnego oprogra-
mowania roboczego IRIS (PC) i instrukcji 
obsługi. Pozycje te można pobrać ze strony 
www.irislink.com/start/isd6business

Na stronie www.irislink.com/legal  
znajdują się wskazówki bezpieczeństwa, nota 
prawna, deklaracja zgodności,  
certyfikaty i informacje na temat gwarancji.

© Copyright 2021 I.R.I.S. s.a.
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