
IRIScan Executive 4

Draagbare dubbelzijdige scanner
De IRIScan™ Executive 4 is een krachtige combinatie van een volledig draag-
bare dubbelzijdige kleurenscanner en gebruiksvriendelijke OCR-software. 
Deze compacte en lichte scanner met USB-voeding, waarmee met één klik 
een PDF gemaakt wordt, is de snelste draagbare scanner op de markt en kan 
overal mee naartoe genomen worden.
Het is de perfecte draagbare scanner voor freelancers, kleine en grote bedrij-
ven of zelfs advocatenkantoren en medische bedrijven.
Met de IRIScan Executive 4 kunnen de gebruikers hun documenten moeite-
loos verwerken door de unieke, intuïtieve Button Manager te configureren.
Maar dat is nog niet alles. Met de bijgeleverde wereldwijd gerenommeerde 
OCR-software van IRIS kan alle belangrijke informatie moeiteloos opgehaald 
worden uit uw scans. Uw documenten worden omgezet in volledig bewerk-
bare bestanden die gedeeld kunnen worden in de cloud en uw visitekaartjes 
worden bewaard als digitale contactpersonen in uw favoriete contactbeheer-
systeem.

Belangrijkste kenmerken

Draagbare scanner
• Compact en licht
• Voeding via de bijgeleverde USB-kabel; geen stopcontact nodig
• De snelste draagbare dubbelzijdige scanner op de markt; tot 8 pagina's per 
minuut
• Scanresoluties met hoge precisie (300 / 600 dpi)
• Dubbelzijdig scannen in kleur of zwart-wit
• Scannen van kassabonnen, visitekaartjes, foto's, documenten in A4/Letter-
formaat en nog veel meer
• Automatische documentformaatdetectie en bijsnijden
• Aanmaken van één PDF-bestand met meerdere pagina's door alle losse vellen 
na elkaar te scannen
• Automatisch versturen naar e-mail / SharePoint / OneDrive / Evernote / 
Dropbox / FTP / archiefmappen
• Dankzij de unieke Button Manager-software kunt u tot 9 functies configureren 
voor een gestroomlijnde documentverwerking
Krachtig softwarepakket
• Readiris™: OCR-software – Converteren van elk papieren document, PDF-
bestand of afbeeldingsbestand naar bewerkbare Office-documenten en deze 
met één klik uploaden naar de cloud.
• Cardiris™: Software voor visitekaartjesherkenning – Automatisch 
overtypen van gescande visitekaartjes en exporteren naar uw favoriete 
contactbeheerprogramma (Outlook, ACT!, Salesforce enz.).
• Enkel Windows 

Korte samenvatting
Productnaam IRIScan™ Executive 4
Artikelnummer 458737
EAN-code 5420079900097
Douanecode 847190
Afmetingen verpakking 
(h x l x d)

14,1 x 33,7 x 6,6 cm

Gewicht verpakking 852g
Afmetingen scanner (h x 
l x d)

4,1 x 29,1 x 6,7 cm

Gewicht scanner 518g
Talen op de verpakking Arabisch, Chinees, Duits, Engels, Frans, Italiaans, 

Nederlands, Portugees, Russisch, Spaans
Inhoud van de verpakking IRIScan™ Executive-scanner • Softwarepakket 

en gebruikershandleidingen kunnen online 
gedownload worden via www.irislink.com/start • 
USB-kabel • Kalibratieblad • IRIS-softwarelicenties 
(enkel Windows)
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Specificaties

Beeldsensor CIS

Scanresolutie Tot 600 dpi

USB 2.0

Stroomverbruik < 2,5 W

Formaatbereik 216 x 813 mm

Scansnelheid Simplex : 8 seconden per pagina @ 300 dpi ( 
zwart-wit of kleur )
Duplex 5 seconden per pagina @ 300 dpi ( 
zwart-wit of kleur) / IPM 12 sec

Papierdikte  60 - 120 g/m2

Scannerdrivers Twain, WIA

Scanmethode Dubbelzijdig

Officiële certificaten van overeenstemming zijn te vinden op: www.irislink/certifica-
tes

Minimale computervereisten

Windows®

 - CPU: Pentium® 4 of gelijkwaardige processor
 - Microsoft Windows® 10 / 8 / 7 
 - RAM: 2 GB RAM
 - Schijfruimte: 350 MB 
 - USB-poort

Document to Knowledge
TM

A CANON COMPANY

C A N O N  G R O U P

Software en 
gebruikershandleidingen 
zijn niet bijgeleverd in de 

verpakking; ga naar: 
www.irislink.com/start
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