Especificações gerais

Descrição
Tipo de scanner

Modos de digitalização
Sensor de imagem
Fonte de luz
Modo Automático ＊2
Modo Normal
Velocidade de
Modo Bom
digitalização
(retrato A4) ＊1
Modo Ótimo
Modo Excelente ＊3
Modo normal sem
folha de transporte
Tamanho do
documento

Modo normal com folha
de transporte ＊3

ScanSnap iX500
ADF (Alimentador automático), digitalização Duplex
Colorido, escala de cinza, preto e branco, automático
(detecção de cor / escala de cinza / preto e branco ＊3)
CIS Colorido x 2 (frente x 1, trás x 1)
LED de 3 cores (vermelho/verde/azul)
Simplex/Duplex: 25 ppm
Colorido/Escala de cinza: 150 dpi, Preto e branco: 300 dpi,
Simplex / Duplex: 25 ppm
Colorido/Escala de cinza: 200 dpi, Preto e branco: 400 dpi,
Simplex / Duplex: 25 ppm
Colorido/Escala de cinza: 300 dpi, Preto e branco: 600 dpi,
Simplex / Duplex: 25 ppm
Colorido/Escala de cinza: 600 dpi, Preto e branco: 1.200 dpi,
Simplex / Duplex: 7 ppm
A4, A5, A6, B5, B6, cartão de visita, cartão-postal, carta,
ofício e tamanhos personalizados (máx.: 216 x 360 mm,
mín.: 50,8 x 50,8 mm) ＊3 /
Reconhece automaticamente o tamanho do documento
O uso de uma folha de transporte permite a digitalização
de A3, B4, 11 x 17 pol. e fotografias, bem como os
tamanhos dos documentos que estão listados acima

Digitalizando documentos 863 mm
longos ＊3,＊4
40 a 209 g/m 2
Tamanho A8: 127 a 209 g/m 2
Peso do papel (espessura)
Cartões (conformidade do tipo ISO7810 ID-1) podem
ser usados. (espessura de 0,76 mm ou menos)
Cartão em relevo: utilizável (somente paisagem)
Capacidade da calha do papel ＊5
Máximo de 50 folhas (A4, 80 g/m 2)
Interface USB
USB 3.0 (compatível com USB 2.0 / USB1.1) ＊6
Padrões observados
IEEE802.11b / IEEE802.11g / IEEE802.11n
Modo de comunicação
Modo de infraestrutura
Frequência ＊8
2,412 GHz a 2,462 GHz / 2,412 GHz a 2,472 GHz
Interna, 50 m (recomendada: interna, dentro de 25 m)
Interface
Distância da
＊Pode variar dependendo do ambiente ao redor e do ponto de
Wi-Fi
comunicação

•
•
•

acesso a ser conectado

＊7

WPA-PSK (TKIP/AES/AUTO), WPA2-PSK (AES), WPA-PSK,
WPA2-PSK (AES/AUTO), WPA (TKIP/AES/AUTO), WPA2 (AES),
WPA, WPA2 (AES/AUTO), SharedKey (WEP (64-bit/128-bit)),
802.1X (WEP (64-bit/128-bit)) ＊9

Segurança

Conectado à USB
Conectado por Wi-Fi

Ambiente de funcionamento
Dimensões (L x P x A) ＊10
Peso do dispositivo
Conformidade ambiental
Detecção de alimentação múltipla

AC 100 a 240 V, 50 / 60 Hz
Modo de operação: 20 W ou menos / Modo de hibernação: 1.6 W ou menos
Modo Automático de Espera (DESLIGADO) 0.4 W
Modo de operação: 20 W ou menos / Modo de hibernação: 2.5 W ou menos
Modo Automático de Espera (DESLIGADO) 0.4 W
Temperatura: 5 a 35°C (41 a 95°F)
Umidade relativa: 20 a 80 % (sem condensação)
292 x 159 x 168 mm
3.0 kg
ENERGY STAR ® / RoHS ＊11
Sensor ultrassônico de detecção de múltipla alimentação
(padrão) compatível
Driver específico
Windows ®: Sem suporte para TWAIN / ISIS™
Mac OS: Sem suporte para TWAIN

•
•

Driver

＊1 As velocidades de digitalização podem variar devido ao ambiente de sistema usado. ＊2 Documentos medindo 148 mm de comprimento
ou menos são digitalizados em “Modo ótimo”, enquanto os outros documentos são digitalizados no “Modo bom”. ＊3 Somente conexão com
computador ＊4 O ScanSnap iX500 é capaz de digitalizar documentos que excedem o comprimento do tamanho A4. Ele aceita a
digitalização de documentos maiores em todos os modos, com exceção do “Modo excelente”. ＊5 A capacidade máxima varia, dependendo
do peso do papel. ＊6 Alguns computadores não reconhecem o ScanSnap quanto ele está conectado a uma porta USB 3.0. Neste caso, use
uma porta USB 2.0. ＊7 Os dispositivos móveis que podem ser conectados incluem iPad / iPhone / iPod touch e dispositivos Android ®.
Consulte o site do ScanSnap para obter detalhes. ＊8 Os valores dependem do país. ＊9 Por gentileza atualize o ScanSnap Manager para a
última versão para configurar autenticação IEEE802.1X. Acesse o site do ScanSnap para maiores informações.

Rack2-Filer Smart V1.0 / Magic Desktop V1.0 ＊1,＊2,＊3 requisitos do sistema

Sistemas operacionais compatíveis
CPU
Requisitos
de hardware

Memória
Resolução do display

Unidade do
Espaço no sistema ＊5
disco rígido Unidade de
instalação 1 GB ou mais de espaço em disco ＊

Scanners compatíveis
Modelo
Dispositivos
móveis
compatíveis

Windows® XP
Windows® 7
Windows Vista®
(32-bit/64-bit)
(32-bit/64-bit)
(32-bit)
＊2 ＊4
SP1 ou posterior SP2 ou posterior
SP3 ou posterior
Intel® Pentium™ 4 1,8 GHz ou superior
(recomendado: Intel® Core™2 Duo 2,2 GHz ou superior)
2 GB ou mais (recomendado: 4 GB ou mais)
1.024 x 768 pixels ou mais
64-bit: 2 GB ou mais
- ＊6
32-bit: 850 MB ou mais

Windows® 8 / 8.1
(32-bit/64-bit)

iOS

Android

OS
Aplicativo
Modelo
OS
Aplicativo

Opções

Bolsa ScanSnap

Cód. do produto
PA03360-0013
PA03951-0651

＊1,＊2

Suporta

Suporta

Suporta

Suporta

ScanSnap
Organizer V5.0

Suporta

Suporta

Suporta

Suporta

CardMinder™ V5.0

Suporta

Suporta

Suporta

Suporta

ABBYY FineReader
for ScanSnap™ 5.0

Suporta

Suporta

Suporta

Suporta

®
Scan to Microsoft
®
SharePoint 3.4

Suporta

Suporta

Suporta

Suporta

Observações
5 Folhas de transporte
Destinadas aos scanners ScanSnap iX500, S1500, S1500M, S1100,
S510, S510M
Destinadas aos scanners ScanSnap iX500, S1500, S1500M, S510, S510M
e equipamento incluído.

Consulte o site da Adobe Systems Incorporated para obter
informações de suporte mais recentes.

Adobe ® Acrobat® X
Standard
Evernote
para Win 4.5

Suporta

＊4

Suporta

Suporta

64-bit: 2 GB ou mais (recomendado: 4 GB ou mais)
32-bit: 1 GB ou mais (recomendado: 4 GB ou mais)

Memória ＊5
Requisitos
de hardware

Suporta

Intel ® Core™ 2 Duo 2,2 GHz ou superior
(recomendado: Intel ® Core™ i5 2,5 GHz ou superior)

CPU ＊5

1.024 x 768 pixels
ou mais

Resolução do display

800 x 600 pixels ou mais

4.5 GB de espaço livre no disco rígido para instalação
Necessário para instalação ＊7
USB 3.0 ＊9 / USB 2.0 / USB 1.1

Espaço no disco rígido ＊6
DVD-ROM drive
Porta USB ＊5 ＊8

＊1 Este produto é compatível com Microsoft® Windows®. ＊2 Consulte o site do ScanSnap para obter informações de suporte mais
recentes. ＊3 Isso é necessário para atualizar o ScanSnap Manager para V6.1 para usar a conectividade Wi-Fi entre o iX500 e um
computador. ＊4 O dispositivo ScanSnap pode não funcionar se o computador conectado não satisfizer esses requisitos. ＊5 As
velocidades de digitalização podem cair se os requisitos recomendados de CPU, capacidade de memória e USB 1.1 não forem
atendidos. ＊6 O .NET Framework 3.5 SP1 será instalado (requer 500 MB de espaço em disco), juntamente com o ScanSnap Manager,
ScanSnap Organizer ou CardMinder para sistemas que não têm .NET Framework 3.5 SP1 instalado. ＊7 Se você não tem uma unidade de
DVD-ROM, visite a seguinte página da Web: http://www.fujitsu.com/global/support/computing/peripheral/scanners/software/pt-index.html
＊8 O ScanSnap funciona com USB 2.0 e USB 3.0, sem qualquer diferença no desempenho. ＊9 Alguns computadores não
reconhecem o ScanSnap quanto ele está conectado a uma porta USB 3.0. Neste caso, use uma porta USB 2.0.
＊Os requisitos do sistema podem mudar dependendo da duração e política de suporte das empresas que fazem o software
listado na tabela acima.

Sistemas operacionais compatíveis

Driver/
aplicativos
＊1,＊2

OS X v10.9

Mac OS X v10.7
Mac OS X v10.6
OS X v10.8
(recomendado:
(recomendado:
(recomendado:
10.6.8)
10.8.1 ou posterior) 10.7.4 ou posterior)

ScanSnap
Manager V6.0 ＊3

Suporta

Suporta

Suporta

Suporta

CardMinder™ V5.0

Suporta

Suporta

Suporta

Suporta

ABBYY FineReader
for ScanSnap™ 5.0

Suporta

Suporta

Suporta

Suporta

ABBYY FineReader
Express Edition for Mac 8.3

Suporta

Suporta

Suporta

Suporta

Evernote
para Mac 3.3

Suporta

Suporta

Suporta

Suporta

Intel ® Core™ 2 Duo 2,4 GHz ou superior
(recomendado: Intel ® Core™ i5 2,5 GHz ou superior)

CPU ＊5

2 GB ou mais (recomendado: 4 GB ou mais)
1.024 x 768 pixels ou mais
2.8 GB de espaço livre no disco rígido para instalação
Necessário para instalação ＊6
USB 3.0 ＊8 / USB 2.0 / USB 1.1

Memória ＊5
Requisitos de Resolução do display
hardware ＊4
Espaço no disco rígido
DVD-ROM drive
Porta USB ＊5 ＊7

＊1 Este produto é compatível com os sistemas operacionais Mac. ＊2 Consulte o site do ScanSnap para obter informações de suporte mais

recentes. ＊3 Este é necessário para atualizar o ScanSnap Manager para V6.1 para usar a conectividade Wi-Fi entre o iX500 e um computador.

＊4 O dispositivo ScanSnap pode não funcionar se o computador conectado não satisfizer esses requisitos. ＊5 As velocidades de digitalização
podem cair se os requisitos recomendados de CPU, capacidade de memória e USB 1.1 não forem atendidos. ＊6 Se você não tem uma unidade

de DVD-ROM, visite a seguinte página da Web: http://www.fujitsu.com/global/support/computing/peripheral/scanners/software/pt-index.html
＊7 O ScanSnap funciona com USB 2.0 e USB 3.0, sem qualquer diferença no desempenho. ＊8 Alguns computadores não reconhecem o
ScanSnap quanto ele está conectado a uma porta USB 3.0. Neste caso, use uma porta USB 2.0.
＊Os requisitos do sistema podem mudar dependendo da duração e política de suporte das empresas que fazem o software listado na
tabela acima.

Software

Driver ＊1 ＊2 ＊3

Aplicativos

dados criados pelos Rack2-FilerSmart
e Magic Desktop

＊1 Este produto é compatível com Microsoft® Windows®. ＊2 Acesse o site do Rack2-Filer Smart e do Magic Desktop para informações atualizadas.
＊3 Ao instalar o Magic Desktop, é necessária uma conexão com a Internet. ＊4 Rack2-Filer Smart e Magic Desktop funcionam como um aplicativo
para desktop. ＊5 Esta é a capacidade livre necessária quando o .NET Framework 4 ou posterior não está instalado. ＊6 Espaço em disco não é
necessário, pois o Microsoft® .NET Framework 4.5 é incluso no Windows® 8 ou Windows® 8.1. ＊7 Suporta o SV600 a partir de V1.0L20.

Descrição
Folhas de
transporte
do ScanSnap ＊1

Driver/
aplicativos

ScanSnap
Manager V6.0 ＊3

＊É necessário espaço adicional para os

ScanSnap iX500, S1500, S1300i, S1300, S1100, SV600 ＊7
Séries iPad, iPhone (4 ou posterior),
Séries iPod touch (4a. geração ou posterior)
iOS 4.3 ou posterior
Rack2-Filer Smart for iOS1.1.0 ou posterior
Compatível com processador ARM
Android OS Android OS 2.2 ou posterior
Rack2-Filer Smart para Android 1.1.1 ou posterior

Windows® 7
Windows Vista® Windows® XP
Windows® 8 / 8.1 (32-bit/64-bit)
(32-bit/64-bit)
(32-bit)
(32-bit/64-bit) SP1 ou posterior SP2 ou posterior SP3 ou posterior

Sistemas operacionais compatíveis

Compatível com WPS 2.0 (botão / código PIN)

Instalação fácil
Requisito de alimentação
Consumo
de energia

Requisitos de sistema do ScanSnap iX500

Windows ®

Mac OS

ScanSnap Manager V6.0
ScanSnap Manager V6.0
ScanSnap Organizer V5.0
CardMinder™ V5.0
CardMinder™ V5.0
ABBYY FineReader for ScanSnap™ 5.0
ABBYY FineReader for ScanSnap™ 5.0
ABBYY FineReader Express Edition for Mac 8.3
®
®
Scan to Microsoft SharePoint 3.4
Adobe ® Acrobat® Standard
Evernote para Win 4.5
Evernote para Mac 3.3

＊1 Aplicativos TWAIN ou ISIS™ não devem ser usados diretamente. ＊2 Arquivos de imagem (JPEG, PDF e PDF pesquisável)
podem ser gerados em "Um Só Toque". Está função é operável com o ScanSnap Manager (Driver específico do ScanSnap).
＊3 Este é necessário para atualizar o ScanSnap Manager para V6.1 para usar a conectividade Wi-Fi entre o iX500 e um computador.

●
●
●

Equipamento incluído

ScanSnap ● Cabo AC ● Adaptador AC ● Cabo USB (compatível com USB 3.0)
Precauções de segurança ● DVD-ROM de instalação ● DVD-ROM com Adobe ® Acrobat®
Folha de transporte do ScanSnap ● Rack2-Filer Smart com Magic Desktop
(inclui ScanSnap iX500 Deluxe)

Peças de
consumo
Descrição

Conjunto de roletes

Recomendamos o uso de nossos produtos originais para as peças de consumo. Falhas,
problemas e danos a este produto resultantes do uso de peças de consumo diferentes dos
nossos produtos originais estão sujeitos a taxas de reparo, mesmo dentro do período de garantia.

Cód. do produto

PA03656-0001

Observações
Duração: cada 200.000 folhas ou um ano.
(Somente para ScanSnap iX500)

＊ Estas durações recomendadas são para documentos com tamanho A4 80 g/m 2. Portanto, a duração adequada para a
substituição pode variar para outros tipos de documentos.

＊1 Embora as folhas de transporte do ScanSnap tenham uma vida útil listada de 500 digitalizações, o tempo de vida pode variar
com o uso. As folhas de transporte ScanSnap destinam-se a digitalizar documentos de papel com pesos de 127 g/m 2 ou menos.
Elas também suportam a digitalização de documentos dobrados que têm 216 x 297 mm de largura.

E Q UIPA D O COM

Este scanner foi desenvolvido para digitalizar materiais que podem ser reproduzidos legalmente, em conformidade com as normas de direitos
autorais e outras leis. Os usuários do ScanSnap são responsáveis pelo modo como utilizam este scanner. É fundamental que usuários do
ScanSnap cumpram todas as normas e leis locais aplicáveis, incluindo, sem limitação, leis de direitos autorais, quando utilizar este scanner.
＊ABBYY e FineReader são marcas comerciais da ABBYY Software, Ltd. que podem ser registradas em algumas jurisdições. ABBYY™ FineReader™ Engine
©2011 ABBYY. OCR by ABBYY. ＊Adobe e Acrobat são marcas registradas ou nomes comerciais da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou em
outros países. ＊Evernote é uma marca registrada ou marca comercial da Evernote Corporation. ＊Google, Google Docs, Android e Google Play são marcas
registradas ou marcas comerciais da Google Inc. ＊Intel, Pentium e Intel Core são marcas registradas ou marcas comerciais da Intel Corporation nos Estados
Unidos e em outros países. ＊ISIS™ é uma marca registrada da EMC Corporation nos Estados Unidos. ＊Mac, Mac OS, OS X, iPad, iPhone e App Store são marcas
comerciais da Apple Inc. ＊Microsoft, Windows, Windows Vista, Excel, PowerPoint, SharePoint e Internet Explorer são marcas registradas ou marcas comerciais da
Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países. ＊Word é um produto da Microsoft Corporation nos Estados Unidos. ＊Salesforce e Salesforce CRM
são marcas registradas ou marcas comerciais de salesforce.com, inc. nos Estados Unidos e em outros países. ＊ScanSnap, ScanSnap logo, ScanSnap Manager,
ScanSnap Organizer, CardMinder e Rack2-Filer são marcas registradas ou marcas comerciais da PFU LIMITED no Japão. ＊Wi-Fi e Wi-Fi Protected Setup são
marcas comerciais da Wi-Fi Alliance. ＊Outros nomes de empresas e nomes de produtos são marcas registradas ou marcas comerciais das respectivas empresas.

ABBYY™ FineReader™ Engine ©2011 ABBYY. OCR by ABBYY
ABBYY and FineReader are trademarks of ABBYY.

PFU LIMITED, uma empresa Fujitsu, determinou que este produto
atenda às diretivas da ENERGY STAR ® de eficiência de energia.
ENERGY STAR ® é uma marca registrada dos Estados Unidos.

Para obter mais informações relacionadas ao ScanSnap, visite nosso site em: http://scansnap.fujitsu.com/
Precauções
de segurança

Leia atentamente todas as precauções
de segurança antes de usar este produto,
e use este dispositivo conforme instruído.

As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso.

Não coloque este dispositivo em áreas molhadas, úmidas, com vapor,
empoeiradas ou oleosas. Usar este produto nessas condições pode
resultar em choque elétrico, incêndio ou danos ao produto.

©2013 PFU LIMITED Impresso em algum país 2013.11 U-108 AMN-50K1

Simples, Rápido e Compacto.
Do papel para suporte em PDF,
em um só toque!
Otimizado com novas características
Conecte o iX500 ao computador via Wi-Fi

NEW

Capacidade para encaminhar dados digitalizados para um
dispositivo móvel via Wi-Fi
Poder de digitalizar em alta velocidade com um “Processador GI”
Recurso para alimentar papel confiavelmente usando “rolos de freio”
O Quick menu está ainda mais amigável
Design de corpo renovado

Pacote software premium (Win / Mac)
Adobe® Acrobat® Standard (Win)
CardMinder™ (Win / Mac)

Oferece “assistência total” desde a digitalização até à aplicação!

O surpreendentemente versátil, ScanSnap iX500!

Vincula facilmente documentos à nuvem

Compatibilidade entre Windows® e Mac OS

Você pode digitalizar praticamente sem esforço para Evernote,
Google DocsTM, Salesforce, SugarSync e Dropbox e, depois, navegar
convenientemente os dados de computadores,
tablets ou smartphones - em qualquer lugar,
a qualquer momento.

Digitaliza grandes volumes de documentos
O iX500 é a solução ideal para reduzir o espaço de armazenamento em
papel, ao mesmo tempo que oferece um desempenho sólido para o
gerenciamento rápido e eficaz de dados.

Apresentando o ScanSnap Folder [ Windows ® ]
Ao replicar o ScanSnap como uma
pasta do Windows®, selecioná-la em
uma tela de seleção de arquivos aplica
diretamente seus documentos
digitalizados para ampliar sua
eficiência de trabalho.

Do papel para arquivos PDF perfeitos,
em um só toque.

Basta pressionar o botão scan e deixar a gama de funções automáticas
de otimização da imagem digitalizar seus documentos para arquivos
PDF de alta qualidade a todo momento.

Digitalização rápida de documento

Detecção ultrassônica de múltipla
alimentação

Digitalize até 50 folhas frente e verso a uma velocidade de 25 páginas
por minuto.

O iX500 usa sensores ultrassônicos para digitalização eficiente e sem
problemas.

＊Qualidade da Imagem: “Modo Ótimo” (colorido/ escala de cinza em 300 dpi; preto e
branco em 600 dpi)

Digitalize para arquivos PDF editáveis

O Quick menu economiza tempo!

Menor do que um laptop tamanho A4
O iX500 foi desenhado de forma compacta para ser instalado em
qualquer lugar.

Digitaliza desde cartões de visita até
documentos em formato A3

[ Windows ® ]

O Quick menu do ScanSnap é exibido automaticamente após a
digitalização para permitir que você vincule os dados a um aplicativo, de
forma rápida e fácil. Agora você pode personalizar a tela como desejar.
Além disso, ao digitalizar cartões de visitas, o ícone do aplicativo
recomendado é exibido com prioridade.

A principal ferramenta de PDF do setor Adobe® Acrobat® X Standard
está incluída, fornecendo ricos recursos desde a edição do conteúdo
dos seus documentos gerados em PDF até a adição de medidas de
segurança como proteção por senha e IDs digitais a eles.

Quick menu (Windows )

Organize seus dados de cartões
de visita eficientemente

®

Folha de transporte do ScanSnap
Com a ajuda de Folhas de transporte, o iX500 consegue digitalizar
documentos de formatos maiores até A3, assim como recortes de revistas
e jornais, fotografias e muito mais. Folhas de transporte em série ou
misturadas com outros documentos.

Aplicativos de gerenciamento de
cartões de visita incluídos armazenam
cartões de visita digitalizados e codificam os dados de texto para aplicativos
como Address Book (Mac), Excel® (Win),
e-mail, databases e mais.

NEW

Conecte o iX500 ao computador via Wi-Fi

Nova arquitetura de processador “GI”

Você pode conectar o iX500 ao computador via Wi-Fi.* Conecte-se ao
computador via Wi-Fi enquanto desfruta de todas as mesmas funções de
uma conexão USB, incluindo diversas funções automatizadas, aplicativos
e conexão com serviços na nuvem. Como não é necessário se conectar
usando um cabo USB, você pode colocar o iX500 em qualquer lugar.
＊ É necessária a atualização mais recente do ScanSnap Manager para utilizar esta função.
Siga as instruções quando solicitado pela “Atualização Online do ScanSnap”, que será
notificada automaticamente.
＊ A função, o desempenho e a operabilidade são as mesmas da conexão USB quando conectado via
Wi-Fi. No entanto, a velocidade de digitalização pode ser reduzida devido ao ambiente de rede usado.
＊ O ponto/roteador de acesso Wi-Fi é necessário para conexão Wi-Fi.
＊ Somente um computador pode ser registrado para conexão Wi-Fi.

Wi-Fi

Wi-Fi

Roteador

PC

Digitalização direta de dispositivo móvel
Você pode digitalizar diretamente de e salvar dados digitalizados em
smartphones ou tablets no formato PDF (o formato JPEG também está
disponível) via Wi-Fi.

＊

Suporta USB 3.0
＊ As funções do scanner são diferentes quando conectado a um computador e a
um dispositivo móvel. Consulte o site do ScanSnap para obter detalhes.

®

Documentos
Roletes de contenção

(Alimenta somente
a folha na parte inferior)

▼

Tablet / Smartphone

Quick menu : Recomendado
(Windows )

Tendo herdado a tecnologia superior de alimentação de papel de
nossos scanners de uso profissional, o iX500 separa documentos usando
“roletes de contenção”. A alimentação de papel estável minimiza
problemas como alimentação
Direção da alimentação do papel
múltipla e obstruções de papel.

Roletes de alimentação
Roteador

Quick menu (Mac OS)

Separação de documento por roletes de contenção

(Suprime
documentos da
segunda folha)

Wi-Fi

Modelo ScanSnap iX500 Deluxe [ Windows

saída de imagens digitalizadas)
Suporta Wi-Fi (LAN sem fio WPS (Wi-Fi Protected Setup) (IEEE802.11b / g / n))

▼

Wi-Fi

O processador “GI” dual-core, recém-desenvolvido
para CPU alcança processamento de imagem de
qualidade no scanner enquanto suporta as
interfaces mais novas. Você pode digitalizar
documentos sem preocupação, em smartphones,
tablets ou computadores.
＊
Funções de processamento de imagem (Funções automáticas ,

Crie PDFs pesquisáveis mais rapidamente
PDFs com informações de texto podem agora ser criados praticamente
na mesma velocidade que arquivos PDFs normais, permitindo o uso
imediato com serviços e aplicativos na nuvem.

®

]

O Rack2-Filer Smart é um software de arquivamento e uso que
transmite o sentido de usar estantes de livros e virar as páginas
de um documento em papel em uma tela do PC. Na era da
computação móvel e na nuvem, ele pode ser operado “facilmente”,
“em qualquer lugar”, “a qualquer momento” e “com diversão”,
enquanto fornecem a você a funcionalidade para utilizar dados de
diversas maneiras.
O Magic Desk top é um sof t ware que permite organizar
informações como os dados digitalizados pelos scanners ScanSnap
ou memorandos e imagens criados com dispositivos móveis, assim
como carregar suas informações em comunicações no Facebook.
Você pode salvar seus dados
processados no Rack2-Filer
Smart.

