
Você desliza, ele digitaliza.
O IRIScan™ Book 3 é um digitalizador portátil que permite digitalizar livros e revistas a 
qualquer momento, em qualquer lugar e sem rasgar páginas. Basta rolar pelo documento e 
a sua digitalização será salva automaticamente no cartão MicroSD™ incluso e estará pronta 
para transferência para o seu PC ou Mac.

Depois que você voltar para casa ou para o escritório, os documentos digitalizados serão 
transformados em documentos editáveis automaticamente pelo Readiris™ Pro 12, o 
software carro-chefe de reconhecimento da I.R.I.S. 

Scanner móvel

• Sem fio, alimentado por bateria e muito leve. Leve-o para qualquer lugar!
• Ideal para digitalizar livros, revistas e jornais.
• Resoluções de digitalização de 300/600/900 dpi.
• Velocidade de digitalização: 2 s para um documento em preto e branco/3 s para um 

documento em cores.
• Digitalize diretamente para PDF ou JPEG.
• Salve digitalizações no cartão MicroSD™ incluído.
• Alimentação por 3 baterias alcalinas AAA (incluídas).

Software OCR de última geração Readiris™ Pro 12

• Converta qualquer documento em papel, PDF ou arquivo de imagem em documentos 
editáveis do Office.

• Solução mundial de reconhecimento óptico de caracteres - 137 idiomas reconhecidos 
(inclusive idiomas asiáticos e árabes!).

• Crie arquivos PDF hipercompactados, ideais para arquivamento e compartilhamento por 
e-mail.

Guia de referência rápida

Nome do produto IRIScan™ Book 3

SKU 457888

Código EAN 7650104578887

Código alfandegário 847190

SRP Euro (IVA incluído) 99 €

Tamanho da caixa (A x C x P) 13,8 x 31,2 x 4,8 cm

Peso da caixa 550 g

Tamanho do scanner (A x C x P) 2,2 x 25,7 x 3,5 cm

Peso do scanner 190 g

Idiomas da caixa Árabe, holandês, inglês, francês, alemão, italiano, 
português, espanhol, russo

Conteúdo da caixa Scanner IRIScan™ Book 3 • Software Readiris™ Pro 
12 para PC e Mac® no CD-ROM • Software gratuito 
IRISCompressor™ Pro • Cartão MicroSD™ de 2 GB 
(incluindo adaptador de cartão SD™) • Cabo USB • Papel 
de calibração • Bolsa de transporte • Voucher de desconto 
para a próxima compra • Guia Rápido do Usuário

para Windows® e Mac®

Bluetooth®



Especificações do scanner

Sensor de imagem Sensor de imagem colorida por contato A4
Largura do sensor de imagem 217 mm
Resolução 300/600/900 dpi

Velocidade máxima
de digitalização
de documentos A4

Alta resolução colorida: 13 segundos
Alta resolução em preto e branco: 10 segundos 
Baixa resolução colorida: 3 segundos
Baixa resolução em preto e branco: 2 segundos

Capacidade (documentos 
A4, com base em cartão 
MicroSD™ de 2 GB. Depende da 
complexidade do conteúdo.)

Cor de 900 dpi: 250 imagens JPEG
Cor de 600 dpi:  500 imagens JPEG
Cor de 300 dpi: 1.800 imagens JPEG

Formato de arquivo JPEG e PDF
LCD Visor de status da digitalização
Desligamento automático 3 minutos
Porta USB USB 2.0 de alta velocidade
Memória externa Cartão MicroSD™/cartão MicroSDHC™ de até 32 GB
Bateria 3 baterias alcalinas AAA
Duração da bateria (digitalização 
para cartão MicroSD™)

550 páginas (A4, 300 dpi, coloridas)

Requisitos mínimos de computador

Scanner 
• Pelo menos uma porta USB disponível (quando usado com alimentação por USB).
• Não é necessário instalar nenhum driver!

Software para Windows®
• Intel® Pentium® III ou superior.
• Microsoft® Windows® 8, 7, Vista® ou XP (SP3).
• Recomenda-se 256 MB de RAM.
• Unidade CD-ROM.

Pacote de softwares para Mac OS®
• Computador Mac® com processador PowerPC™ G3 ou Intel®.
• Mac OS® X versão 10.4 ou superior.
• Recomenda-se 256 MB de RAM.
• Unidade CD-ROM.
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Copyright 2013 I.R.I.S. s.a.
Todos os direitos reservados para todos os países. I.R.I.S., 
nomes de produtos da I.R.I.S., logotipos da I.R.I.S. e logotipos 
de produtos da I.R.I.S. são marcas comerciais da I.R.I.S. Todos os 
demais produtos e nomes mencionados são marcas comerciais 
ou registradas de seus respectivos proprietários.


