
Organize-se, simplifique a sua vida!

O IRIScan™ Express 3 constitui uma excelente combinação de scanner a cores portátil e um 
conjunto de software OCR inovador. Simplifica todas as suas necessidades de introdução 
de texto, seja para utilização em casa, em viagem ou no escritório. Compacto, leve e 
alimentado por USB, foi concebido para poder ser transportado para todo o lado e para 
caber em qualquer bolsa, mochila ou pasta para portátil.

Funcionalidades principais

• Compacto, leve e alimentado por USB.
• Não necessita de alimentação externa!
• Digitalize receitas, cartões de visita, fotografias, documentos A4/carta, etc.
• Automatize tarefas de digitalização frequentes através de 2 botões personalizáveis.
• Digitalização simplex a cores, escala de cinzentos ou preto e branco.
• Até 3 vezes mais rápido do que o IRIScan™ Express 2.
• Converta qualquer documento de papel, PDF ou ficheiros de imagem em ficheiros digitais 

que pode editar, indexar e partilhar graças ao software de OCR incluído Readiris™ Pro 12.
• Solução OCR mundial - 137 idiomas reconhecidos (incluindo idiomas Asiáticos e Árabe!).

Guia de consulta rápida

Nome do produto IRIScan™ Express 3

SKU 457484

Código EAN 7650104574841

Código alfandegário 84719000 (Hardware) - 85234045 (Software)

SRP Euro (IVA incluído) 99 €

Tamanho da caixa (A x C x P) 13,8 x 30,8 x 5,8 cm

Peso da caixa 500 g

Tamanho do scanner (A x C x P) 3,4 x 24,7 x 4,7 cm

Peso do scanner 330 g

Cabo USB 150 cm

Idiomas da caixa Alemão, Árabe, Espanhol, Francês, Holandês, Inglês, 
Italiano, Português, Russo

Conteúdo da caixa Scanner portátil IRIScan™ Express 3 • Cabo USB • Folha de 
calibragem • Bolsa normal • Software OCR para PC e Mac® 
em CD-ROM  •  Catálogo de produtos I.R.I.S. • Voucher 
de desconto para a compra seguinte  •  Guia rápido do 
utilizador

para Windows® e Mac®



www.irislink.com

Software inovador incluído!

Readiris™ Pro 12 - Software OCR avançado para Windows® e Mac®.

Converta qualquer documento em papel, PDF ou imagem em 
documentos do Office editáveis (Word, Excel®, etc.).

Crie ficheiros PDF totalmente indexados e altamente comprimidos até 5 
vezes inferiores à imagem original graças ao iHQC™. A solução ideal para 
arquivar e partilhar por e-mail.

Requisitos mínimos do computador

Conjunto de software para Windows®
• É recomendado um PC baseado em Intel® Pentium® ou equivalente.
• Microsoft® Windows® 7, Vista®, XP ou 2000.
• Recomenda-se 128MB de RAM.
• 300MB de espaço livre no disco rígido.
• Unidade CD-ROM e pelo menos uma porta USB disponível.

Conjunto de software para Mac OS®
• Computador Mac® com processador PowerPC™ G4 ou Intel®.
• Mac OS® X versão 10.4 ou superior (compatível com Mac OS® X Lion).
• 260 MB de espaço livre no disco rígido.
• Unidade CD-ROM e pelo menos uma porta USB disponível.
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© Copyright 2012 I.R.I.S. s.a.
Todos os direitos reservados para todos os países. 
I.R.I.S., os nomes de produtos I.R.I.S., os logótipos 
I.R.I.S.e os logótipos de produtos I.R.I.S. são marcas 
comerciais da I.R.I.S.. Todos os outros produtos e 
nomes mencionados são marcas comerciais ou 
marcas comerciais registadas dos seus respectivos 
proprietários.

Voucher para
Evernote™ no interior!

3 meses GRATUITOS!


