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Krachtige eenvoud, ongekende efficiëntie
Druk gewoon op de blauwe knop

Perfect voor alle gebruikers: de handige iX1400 digitaliseert, verwerkt en archiveert al uw documenten 
vanaf één plek. U hoeft er geen IT-expert voor te zijn. Druk gewoon op de blauwe knop om te beginnen.

Stijlvol en praktisch 

Scannen was nog nooit zo eenvoudig 

Meteen klaar voor gebruik

De iX1400 is eenvoudig te installeren: iedereen kan het. Geen 
ingewikkelde instellingen of compatibiliteitsproblemen met 
drivers. Uitpakken, instellen en u kunt al binnen een paar 
minuten aan de slag. Druk op de blauwe knop om direct te 
beginnen met scannen. Makkelijker kan het echt niet.

Direct en veilig verbinden

Installeren is nooit leuk en kost vaak veel tijd. Met de handige 
USB 3.2-kabel is het aansluiten op pc of laptop een fluitje van 
een cent, zonder ingewikkelde wifi-instellingen.  

Maak direct bestanden aan met het snelmenu

Via het snelmenu van de ScanSnap kunt u uw gegevens direct 
scannen naar veelgebruikte applicaties. Sla afbeeldingen op in 
een map, stuur ze als e-mailbijlage of direct naar een printer. 

Fast and easy

Simply open the cover and ScanSnap is ready to go. Scan up to 
50 sheets of single or double sided documents with ease at a 
speedy 40 sheets per minute. With a host of intelligent image 
processing functions done for you, you can scan confidently 
without adjusting any settings.

Toonaangevend en betrouwbaar

Door de professionele invoertechnologie en ultrasonische 
sensoren kan de ScanSnap makkelijk documenten met 
meerdere pagina’s aan. Ook detecteert  
de scanner als er meerdere vellen  
tegelijkertijd door de scanner  
gevoerd worden. Zo heeft u  
nooit bang te zijn dat er  
pagina’s worden overgeslagen.

Compleet documentbeheer
ScanSnap Home software

Met de ScanSnap Home-software kunt u makkelijk ingescande gegevens 
beheren, bewerken en gebruiken, of het nu gaat om documenten, bonnetjes, 
visitekaartjes, foto’s of meer. 

Bezoek voor meer ScanSnap-gerelateerde informatie onze website op : www.scansnapit.com

Papierwerk, het maakt deel uit van ons dagelijks leven. Maar waarom kost het altijd zoveel tijd? 

De ScanSnap iX1400 biedt geavanceerde 
technologie, maar is verrassend makkelijk in 
gebruik. Iedereen kan er mee werken. De one 
touch-technologie is een slimmere manier van 
scannen, waardoor u met slechts één druk 
op de knop een einde maakt aan tijdrovende 
taken. Scannen, opslaan en delen. Makkelijker 
kan het niet.
Geen ingewikkelde instellingen nodig: haal 
de iX1400 uit de doos en u kunt binnen no-
time aan de slag. Maak doorzoekbare pdf-
bestanden, bewerkbare Word-, Excel- en 
PowerPoint-documenten of scan bonnetjes en 
visitekaartjes. Met het snelmenu kunt u direct 
het type bestand maken dat u wilt. 

De stijlvolle en compacte iX1400 is ontwikkeld voor moderne opgeruimde bedrijven en is geschikt voor 
alle werkplekken: van kantoor tot keukentafel. Waar uw werkplek ook is, de iX1400 gaat gewoon met  
u mee.
En met de gebruiksvriendelijke ScanSnap Home-software kunt u uw scanwerk nog beter stroomlijnen. 
De software maakt automatisch de bestanden aan die u nodig hebt en slaat ze meteen op de juiste plek 
op, zodat u gemakkelijk en efficiënt direct bij uw scans kunt als u ze nodig hebt. 
De krachtige en gebruiksvriendelijke iX1400 is ontwikkeld door de marktleider in scanners. Met één druk 
op de knop deelt u al uw papierwerk met de digitale wereld.

Bezoek voor meer ScanSnap-gerelateerde informatie onze website op : www.scansnapit.com

Scan bonnetjes en visitekaartjes en sla de gegevens op in 
CSV-bestanden of exporteer de scans naar een cloudopslag. 
Maak doorzoekbare pdf-bestanden of open uw scans meteen 
als een volledig bewerkbaar document in Word, Excel of 
PowerPoint.  U kunt zelfs andere applicaties toevoegen aan 
het snelmenu. De keuze is aan u.

Documenten worden automatisch herkend en gegroepeerd 
volgens het soort document (bonnetjes, foto’s, 
visitekaartjes, enz.). Met behulp van mappen, tags en 
zoekwoorden kunt u nu makkelijker dan ooit uw ingescande 
gegevens vinden en beheren.

Makkelijk en snel

Open de klep en de ScanSnap is klaar voor gebruik. Scan 
tot maar liefst 50 enkelzijdige en dubbelzijdige pagina’s 
met een snelheid van 40 vellen per minuut. Door de vele 
ingebouwde slimme functies voor beeldverwerking kunt 
u uw documenten probleemloos scannen zonder eerst 
instellingen aan te passen.

Raak nooit meer bonnetjes of visitekaartjes kwijt

Scan makkelijk kleine documenten met 
de speciale invoersleuf voor bonnetjes. 
Ze passen makkelijk in de scanner, zelfs 
als de klep dicht is. Daardoor is het 
invoeren van te scannen documenten 
makkelijker dan ooit.



Bezoek voor meer ScanSnap-gerelateerde informatie  
onze website op : www.scansnapit.com
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Productnaam iX1400

Type scanner Automatische documentinvoer, dubbelzijdig scannen

Beeldsensor Kleuren CIS (Contact Image Sensor) (voor en achter)

Lichtbron 3-kleurenled (rood/groen/blauw)

Optische resolutie 600 dpi

Scansnelheid (A4 staand) 40 pagina’s per minuut (300 dpi)

Standaard formaten A4, A5, A6, B5, B6, visitekaartjes, ansichtkaarten, Letter, juridische documenten

Afwijkende formaten Minimaal: 50,8 mm x 50,8 mm  Maximaal: 216 mm x 360 mm

Papierformaten 
met optionele dragerhoezen A3, B4, (Dubbel) Letter, foto’s en alle documentformaten

Papiergewicht                     40 tot 209 g/m² (11 lb tot 56 lb) afhankelijk van het papierformaat

Scannen van visitekaartjes Visitekaartjes zonder reliëf: 0,76 mm of minder
Visitekaartjes met reliëf: 0,76 + 0,48 mm in liggende stand (conform ISO7810)

Invoercapaciteit 50 standaard A4-vellen (80 g/m2)  afhankelijk van de papierdikte

Detectie meervoudige invoer Overlapdetectie, lengtedetectie

Functies voor beeldverwerking Automatisch: detectie van afmetingen, detectie van kleur, bijsnijden, rechtzetten, rotatie, detectie/verwijdering van blanco pagina‘s.  
Afbeelding verfijnen, afbeelding benadrukken, foutdiffusie, randcorrectie, jpeg-compressie, verticale strepen onderdrukken

Type uitvoerbestanden Jpeg, pdf, doorzoekbare pdf
pdf met wachtwoord, pdf/a (alleen Windows®)

USB interface USB 3.2 Gen 1 / 2.0 / 1.1 (aansluiting type-B)

Voedingsvereisten 100 – 240 Volt AC 50/60 Hz

Energieverbruik In werking: 17 W of minder. Slaapstand: 1,5 W of minder

Bedrijfsomgeving Temperatuur: 5 tot 35 °C Relatieve luchtvochtigheid: 20 tot 80% (zonder condensatie)

Afmetingen (B x D x H) 292 mm x 161 mm x 152 mm (11,50 x 6,34 x 5,98 inch)

Apparaatgewicht 3,2 kg

Stuurprogramma
Specifiek stuurprogramma van ScanSnap

Windows®: biedt geen ondersteuning voor TWAIN / ISIS®

macOS®: biedt geen ondersteuning voor TWAIN
Milieunormen ENERGY STAR® / RoHS

Standaardgarantie 1 jaar 

Algemene specificaties

Software
Gebundelde software

Windows macOS®

ScanSnap Home1

ScanSnap Manager

ABBYY® FineReader voor ScanSnap™1

Let op: voor het downloaden van de gebundelde software heeft u een internetverbinding nodig

Accessoires
                                                                Optionele accessoires Onderdeelnummer

ScanSnap draagtas type-5 Beschermt de scanner tegen stof en krassen PA03951-0651

Dragerhoezen voor documenten 
(5 stuks) Transparante hoezen voor het scannen van A3 en kleine of beschadigde documenten PA03360-0013

Fotohoezen (3 stuks) Transparante hoezen voor het scannen van foto’s en ansichtkaarten PA03770-0015

Reinigingsdoekjes Speciale ScanSnap-reinigingsdoekjes (24 stuks) CON-CLE-W24

Verbruiksartikelen Bestaande uit 1 invoerrol en 1 remrol. Geschatte levensduur van maximaal 200.000 scans CON-3656-200K

Extra garantie tot 3 jaar Verlengt de standaard 1 jaar garantie tot 3 jaar U3-EXTW-DKT

¹ Inclusief één gebruikerslicentie

Kijk voor gedetailleerde specificaties en minimale systeemvereisten op ScanSnapit.com
©2021 PFU Limited. Alle rechten voorbehouden. ScanSnap, ScanSnap Home, ScanSnap Manager en logo’s zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van PFU Limited in Japan. ©2021 Fujitsu Limited. Alle rechten voorbehouden. 
Fujitsu, het Fujitsu logo en het Infinity-symbool zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Fujitsu Limited in Japan en/of andere landen. ©2021 ABBYY Software Ltd. Alle rechten voorbehouden. ABBYY en FineReader zijn 
handelsmerken van ABBYY Software, Ltd. die in sommige rechtsgebieden geregistreerd kunnen zijn. ©2021 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden. Windows®, Word®, Excel®, PowerPoint® en logo’s zijn handelsmerken of geregistreerde 
handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. ©2021 OpenText Corporation. Alle rechten voorbehouden. ISIS™ en logo zijn geregistreerde handelsmerken van OpenText Corporation in de Verenigde Staten 
en/of andere landen. Andere bedrijfs- en productnamen zijn de geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van de respectieve bedrijven.

PFU Limited, een Fujitsu-bedrijf, heeft vastgesteld dat dit product voldoet  
aan de ENERGY STAR®-richtlijnen voor energiebesparing.  
ENERGY STAR® is een geregistreerd handelsmerk van de Verenigde Staten.


