
Gør lynhurtigt alt digitalt!

IRIScan ™ Desk 6 Pro er en professionel, alsidig dokumentscanner, der understøtter fjernundervis-
ningssessioner. Programmets innovative Artificial Intelligence-teknologi (AI) til fjernelse af skygger 
fra fingre, automatisk registrering af sidevendinger, udglatning af krumninger fra bogsider, tekst 
til tale ord for ord og videofuktioner gør sammen med den eksklusive IRIS-designform den til ver-
dens mest eftertragtede scanner i A3-størrelse og lommebog på markedet.

Alle bøger, blade og papirdokumenter op til A3-størrelse kan scannes direkte ned til en hastighed 
på mindre end 1 sek/side uden at blive revet eller taget ud. Selv flere kvitteringer eller parkerings-
billetter kan scannes på én gang takket være multibeskæringsfunktionern. Det er også det ideelle 
værktøj til ordblinde takket være den avancerede tekst til tale -funktion, der giver dig mulighed for 
at læse og lytte parallelt ord for ord i ethvert dokument! 

Dens 1D- eller 2D-stregkodegenkendelse gør det muligt for IRIScan™ Desk 6 Pro at spore forsen-
delsesnotaer, konnossementer, kontrakter, officielle dokumenter samt eksportere stregkodeværdi-
er sammen med sit JPG-billede.

IRIScan™ Desk-softwaren integrerer også den nyeste IRIS-maskine med en kraftfuld brugergræn-
seflade, der konverterer scannede dokumenter til søgbare PDF’er, billed-PDF’er, tekst-PDF’er, tekst, 
Word, Excel, JPG-format og endda MP3- eller WAV-lydfiler! Lyt til, at dit dokument bliver en realitet!

Derudover giver HD-linserne med op til 21 MP extrapolation og den indbygedde mikrofon mulig-
hed for at fange detaljer, oprette internet-tutorials, udpakningsvideoer eller online demoer med 
op til 30FPS for en effektiv og behagelig remote publikumsoplevelse!

Oplev en ny tilgang til digitalisering af dokumenter, bøger og live demovideo. Fuldt kompatibel 
med Zoom, Team, Skype eller Google vil IRIScan™ Desk 6 Pro forbedre dine fjernsessioner og fjer-
nundervisning og komfort!

IRIScan™ Desk 6 Pro kommer også sammen med en gratis IRIS -produktivitetssoftwarepakke:  Car-
diris (pc) konverterer dine visitkort til outlook-kontakter og Readiris PDF Reader tilbyder dig en in-
dekseret PDF-manager fra ethvert filformat på et sted.

Nøglefunktioner

• Ideel til brug i hjemmet, på kontoret eller på rejse: virkelig bærbart USB-drevet design
• Digitaliser dokumenter, bøger eller opslagsværker takket være AI-udglatningsteknologien! 

Konverter, rediger og del indhold eksternt!
• Kraftig kameralinse på op til 21 Mb sammen med indbygget mikrofon til at fange alle 

detaljer, oprette og optage Youtube-tutorials eller udpakningsvideoer med op til 30 FPS 
(videooptagelse)

• Automatisk dokumentregistrering. Flere små dokumenter (kvitteringer, parkeringsbilletter, 
visitkort ...) scannes alle på én gang, man skal blot placere dem på den medfølgende 
Scanpad. Spar tid, når du indsender dine udgiftsbilag!

• Selvaktiveret udløser: Automatisk scanning efter indstilling af optagelsesintervallets tid. Ideel 
til scanning af store ringbind uden begrænsninger.

• Opret Epub- eller PDF-formater, før du lytter eller læser dem direkte i din foretrukne 
elektroniske læser. Få tekst til tale-funktion via MP3- eller WAV-lydfilers outputformat

• Tekst til tale-teknologi (TTS) læs og lyt ord for ord af ethvert dokument
• Et-kliks-scanning: gem som en komprimeret PDF eller eksporter til en Word-fil på blot et 

øjeblik.
• Højkvalitets videooptagelsesfunktion (HD) til at registrere forløbet for enhver aktivitet eller 

demo. Meget praktisk til optagelse af internet-tutorials, udpakningsvideoer, online demoer, 
lektionsforklaringer eller livepræsentationer.

• 1D- eller 2D-stregkodelæsekapacitet, der tillader eksport af værdiresultater til Excel- eller 
tekstfilformater sammen med dets matchende JPG-billede.

• Avanceret billedbehandling, kontrastbilledindstillinger og funktioner
 - Automatisk afskævning og multi-beskæring
 - Automatisk kantudfyldning i et beskadiget dokument
 - Sensor til automatisk sideskiftregistrering
 - Billedudfladningsteknologi til bogrygge
 - Funtion til at slette skygger fra fingre på billeder
 - Registrering af forside og bagside af bøger

Hurtig referencevejledning

Produktnavn IRIScan™ Desk 6 Pro

SKU 462006
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Kasseoplysninger
Kassestørrelse (H x D x L) 13 x 49 x 15 cm (5,1 x 19,3 x 5.9 tommer)

Kassens vægt cirka 1,47 kg (3.24 lbs)

Sprog på kassen arabisk, hollandsk, engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk, russisk, spansk

Kassens indhold • Kamerascanner • USB-kabel • ScanPad • Opstartsvejledning • Ekstern knap 
til registrering af USB

Scannerspecifikationer
Scanningsteknologi 13-megapixel CMOS-sensor – 21 MP extrapolation

Maks. opløsning 4160 x 3120 pixels (13 MP)

Maksimal dokumentstørrelse: 420 x 297 mm (A3) eller 16.5 x 11.6 in.

Scannehastighed: Mindre end 1 sekund scanning pr. A3-side i farvetilstand

Linser med fast fokus

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

Indbyggede LED-lys 4 stk

Outputopløsning 300 DPI

Outputniveau, farvet/sort og hvid/gråtoner

Interface/drivere USB 2.0, Type B x 1 (til pc-forbindelse)

USB 2.0 Type-A x 1 (til USB-udvidelse)

Strømforsyning 5V, USB-drevet

Outputformater, dokument: JPG, PDF (billede), PDF (søgbar), PDF (tekst), Word, Txt, Excel, EPUB 
(E-bog), MP3, WAV.

Produktstørrelse ( H x L x D)
- Sammenfoldet størrelse: 396 (H) x 120 (B) x 90 (D) mm (15,5 (H) x 4,72 (B) x 3,54 (D) In.)
Arbejdsområde: 396 (H) x 120 (B) x 282 (D) mm (15,5 (H) x 4,72 (B) x 11,1 (D) In.)

Vægt 1,15kg/2,53 lbs

Daglig scanningsmængde: op til 500 sider

Minimumskrav

 - Windows® 10 med Intel i3 eller nyere
 - Mac® OS 10.9 og nyere med Intel-chip eller M1-chip
 - Grafikkort: Intel® Standard Graphics eller 
nyere grafikkort med 2 GB VRAM

 - Ram-hukommelse: 4 GB
 - Plads på harddisk: 2 GB
 - En USB 2.0 eller nyere

IRIScan™ Desk-software (pc/Mac), gratis 
IRIS-produktivitetssoftware (pc) og brugervej-
ledninger er ikke i kassen, men kan hentes 
på www.irislink.com/start/isd6pro  

Besøg www.irislink.com/legal for sikker-
gedsretningslinjer, juridiske meddelelser, 
overensstemmelseserklæring, oplysninger 
om certifikater og garantisystemer.

www.irislink.com

marketing.distri@iriscorporate.com
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