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Past bij uw leefstijl en op elk bureau
De moderne manier van werken zit soms vol verrassingen. Soms zitten we aan kleine bureaus of op 
nieuwe locaties. De slimme en ultracompacte iX1300 is gemaakt voor elke werkplek , op kantoor of 
thuis, en helpt u om productief te blijven waar u ook bent. 
 

Simpel, praktisch en efficiënt

Praktische productiviteit 

Dankzij de innovatieve documentinvoer heeft de iX1300 een zeer compact formaat en is hij onze 
kleinste desktopscanner tot nu toe. De scanner biedt een slimmere manier van werken: hij maakt direct 
verbinding met wifi en kan zonder computer scannen naar de cloud met ScanSnap Cloud.
De iX1300 zit boordevol tijdsbesparende en efficiënte functies. De scanner hoeft bijvoorbeeld niet op te 
warmen en is direct klaar voor gebruik. En met het papierpad kunt u losse pagina’s direct scannen zelfs 
zonder de klep te openen. De toevoer heeft capaciteit voor twintig pagina’s en kan een indrukwekkende 
dertig dubbelzijdige pagina’s per minuut verwerken, zodat u in een mum van tijd kunt scannen.
De intuïtieve ScanSnap Home-software (meegeleverd) helpt u om uw papieren eenvoudig om te zetten 
naar de digitale bestanden die u nodig heeft. Zo heeft u uw administratie beter onder controle en kunt 
u zich richten op belangrijkere zaken.
Dankzij onze meest praktische scanner ooit profiteert u van een hogere persoonlijke productiviteit.  
Met de iX1300 wordt papierwerk kinderspel voor u en uw bedrijf.

Scanner met papierpad
Met ScanSnap hoeft u geen IT-expert te zijn, u hoeft alleen maar op een 
knop te drukken. En met de iX1300 hoeft u zelfs de klep niet te openen.
Door het papierpad kunt u direct beide kanten scannen van een losse 
pagina of een folder van maximaal 2 mm dik. U hoeft ze alleen maar in  
te voeren en op de scan-knop te drukken.

Documentinvoer met u-bocht
De iX1300 is onze meest compacte desktopscanner. Hij dankt zijn uiterst compacte 
formaat aan de innovatieve documentinvoer met u-bocht. Daardoor hoeft u geen 
ruimte te maken op uw bureau voor een uitvoerlade als u meerdere pagina’s scant.  
Dat bespaart niet alleen tijd maar ook ruimte.

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



Wifi-verbinding
Met een directe wifi-verbinding en scannen 
zonder pc kunt u de iX1300 snel instellen en 
direct scannen naar de clouddienst van uw 
voorkeur of onze mobiele app. Of u kunt alsnog 
direct naar uw pc scannen. 

Standaard, aanpasbare digitale bestanden
Geef uw productiviteit een boost. Met de iX1300 
kunt u uw documenten opslaan in verschillende 
formats, zoals pdf en doorzoekbare pdf, 
aanpasbare MS Word-, Excel- en PowerPoint-
bestanden of JPEG. Een praktische functie 
waardoor u flexibel kunt omgaan met uw  
digitale bestanden.  

Vergroot uw efficiëntie Gebruikerservaring
Scan snel meerdere pagina’s  
Efficiënt werken is een topprioriteit in onze 
moderne wereld en dat is precies wat de  
iX1300 doet. 
De scanner heeft een indrukwekkende 
scansnelheid van dertig dubbelzijdige pagina’s 
per minuut en bevat een automatische 
documentinvoer voor twintig pagina’s. Zo kunt u 
in een mum van tijd elk document scannen dat  
u wilt, waarna u zich snel weer bezig kunt houden 
met belangrijkere zaken.

Tags toevoegen aan bestanden
U kunt zelf eenvoudig tags toevoegen aan uw 
gescande documenten. Hierdoor wordt het 
eenvoudig om uw documenten later te zoeken  
en terug te vinden.

Intuïtieve ScanSnap Home-software
Met de intuïtieve ScanSnap Home-software 
(meegeleverd) zet u uw documenten snel en 
eenvoudig om naar de digitale bestanden die 
u nodig heeft. Hierdoor heeft u meer controle, 
waardoor u zich kunt richten op belangrijkere 
zaken.
Van automatische sortering op basis van 
documenttype tot optimalisatie van afbeeldingen 
en opslag en hulp bij het beheren en wijzigen van 
gescande gegevens uit documenten, bonnetjes, 
visitekaartjes, foto’s, enz.: met ScanSnap 
Home kunt u alles moeiteloos organiseren en 
terugvinden.

Eenvoudige configuratie  
Met de iX1300 heeft u geen last van 
complexe instellingen of TWAIN-protocollen. 
De eenvoudige configuratie via wifi of een 
smartphone is simpel en gebruiksvriendelijk.

Opwarmen niet nodig
Als u iets wilt scannen, hoeft u geen tijd te 
verspillen aan wachten. 
Naast het vertrouwde scannen met één druk op 
de knop, heeft de iX1300 geen tijd nodig om op 
te warmen. Dankzij dit gestroomlijnde proces 
gaat u in slechts twee of drie stappen van starten 
naar scannen. 
 

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

onze website op: www.scansnapit.com

Productnaam iX1300

Type scanner Dubbel pad: automatische documentinvoer (ADF) / papierpad – dubbelzijdig scannen

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

Lichtbron 3-kleurenled (rood/groen/blauw)

Optische resolutie 600 dpi

Scansnelheid (A4 staand) 30 pagina’s per minuut (200 dpi - 300 dpi)

Standaard formaten A4, A5, A6, B5, B6, visitekaartjes, ansichtkaarten, Letter, Legal 
Gevouwen A3, B4 en Tabloid (Double Letter) via papierpad

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

Papiergewicht ADF: 40 g/m² tot 209 g/m² afhankelijk van de papierdikte
Papierpad: 20 tot 413 g/m², boekje van maximaal 2 mm

Scannen van visitekaartjes Alleen papierpad: Staand/liggend, dikte tot 1,4 mm (inclusief reliëfdruk)

Invoercapaciteit ADF: 20 standaard A4-vellen (80 g/m2) afhankelijk van de papierdikte

Detectie meervoudige invoer Detectie van lengte

ScanSnap Home
Functies voor beeldverwerking

Automatische kleurdetectie, automatisch bijsnijden, automatisch rechtzetten, automatisch roteren, detectie lege pagina, helderheid  
(alleen zwart-wit), rechtzetten op documenttekst, extractie documenttitel, detectie documenttype, verhoging tekstcontrast,  

JPEG-compressie, vermindering kleurdoorloop, sRGB, vermindering verticale strepen

Type uitvoerbestanden
JPEG, pdf, doorzoekbare pdf. 

Pdf met wachtwoord, pdf/a (alleen Windows®).
Bewerkbaar Microsoft Word-, Excel- of PowerPoint-document, met ABBYY FineReader voor ScanSnap™

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

Wifi-interface IEEE802.11 b/g/n Frequentie: 2,4 GHz

Wifi-modi Verbinding via toegangspunt – om met een modem/router te verbinden
Directe verbindingsmodus – om rechtstreeks met een mobiel apparaat te verbinden

Energieverbruik In werking: 17 W of minder. Slaapstand: 1,7 W of minders

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

Afmetingen apparaat (B x D x H)  
in gesloten stand 296 x 114 x 87 (mm) 11,7” x 4,5” x 3,3”

Apparaatgewicht 2,0 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 for ScanSnap™1

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

Accessoires
                                                                Gebundelde software Onderdeelnummer

ScanSnap-draagkoffer, Type-6 Beschermt de scanner tegen stof en krassen PA03805-0002

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

Dragerhoes voor boekjes Transparante hoes die extra bescherming biedt bij het scannen van boekjes PA03795-0018

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

Verbruiksartikelen: 3805-090SK Inclusief 1 x invoerrol, 3 x papierrol en 24 x F1-reinigingsdoekjes. Geschatte levensduur 90.000 scans CON-3805-090SK

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 hun logo’s zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van PFU Limited in Japan. ©2021 Fujitsu Limited. Alle rechten voorbehouden. 
Fujitsu, het Fujitsu-logo en het Infinity-symbool zijn gedeponeerde 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 jurisdicties kunnen zijn gedeponeerd. ©2021 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden. Windows®, Word®, Excel®, PowerPoint® en hun logo’s zijn handelsmerken of gedeponeerde 
handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. ©2021 OpenText Corporation. Alle rechten voorbehouden. ISIS™ en het bijbehorende logo zijn gedeponeerde handelsmerken van OpenText Corporation in de 
Verenigde Staten en/of andere landen. Andere bedrijfs- en productnamen zijn de gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van de respectieve bedrijven.
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PFU (EMEA) Limited 
4th Floor, Belmont
Belmont Road
Uxbridge, UB8 1HE
United Kingdom

PFU (EMEA) Limited 
Tower 2
Mies-van-der-Rohe 
Straße 8
80807 München
Germany

PFU (EMEA) Limited 
Viale Monza, 259
20126 Milano (MI)
Italy

PFU (EMEA) Limited 
Camino Cerro de los Gamos, 1
28224 Pozuelo de Alarcón 
Madrid
Spain
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