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Mały skaner, wielkie możliwości 

Idealnie dopasowany do Twojego biurka i stylu życia
Współczesny model pracy bywa pełen niespodzianek i może się okazać, że nagle jesteśmy zmuszeni pracować w ciasnej 
przestrzeni lub zupełnie nowym miejscu. Inteligentny i ultrakompaktowy model iX1300 został zaprojektowany tak, aby zmieścił 
się na każdym biurku, niezależnie od tego czy pracujesz z biura, czy z domu. Pomoże Ci utrzymać produktywność, gdziekolwiek 
jesteś.  

Wydajność w praktyce 

Prostota, wygoda i wydajność
Model iX1300, wyposażony w kompaktowy, innowacyjny tor przesuwu papieru, to najmniejszy skaner biurkowy w naszej ofercie. 
Łączność z wi-fi i możliwość skanowania bezpośrednio do chmury bez konieczności podłączania urządzenia do komputera 
jeszcze bardziej usprawniają Twoją pracę.

Model iX1300 wyposażony jest w funkcje, które pozwalają oszczędzić czas i zwiększyć wydajność - urządzenie jest gotowe 
do skanowania w kilka sekund. Ale to nie wszystko: funkcja skanowania zwrotnego umożliwia błyskawiczne skanowanie 
pojedynczych arkuszy bez konieczności otwierania pokrywy. Z kolei dzięki podajnikowi na 20 arkuszy i zawrotnej szybkości 
skanowania do 30 dwustronnie zadrukowanych kartek na minutę zeskanujesz wszystko, co chcesz w mgnieniu oka.

Intuicyjne oprogramowanie ScanSnap Home (w zestawie) pozwala szybko i łatwo przekształcać papierowe dokumenty w 
potrzebne cyfrowe pliki, dzięki czemu łatwiej nad nimi zapanujesz i skupisz się na tym, co najważniejsze.

iX1300, najpraktyczniejszy skaner w naszej gamie produktów, nie tylko podniesie Twoją osobistą wydajność pracy, ale także 
przyspieszy obieg dokumentów z korzyścią dla całej firmy.

Skanowanie zwrotne
Ze ScanSnap nie musisz znać się na informatyce – wystarczy nacisnąć przycisk,  
a w przypadku modelu iX1300 nie trzeba nawet otwierać pokrywy.
Funkcja skanowania zwrotnego umożliwia jednoczesne skanowanie obu  
stron pojedynczych arkuszy lub broszur o grubości do 2 mm.  
Wystarczy włożyć dokument do podajnika i nacisnąć przycisk skanowania.

Tor przesuwu papieru w kształcie litery „U”
Model iX1300 to nasz najbardziej kompaktowy skaner biurkowy. Swoje niewielkie gabaryty zawdzięcza 
innowacyjnemu torowi przesuwu papieru wygiętego w kształt litery „U”. Dzięki niemu nie musisz w 
pośpiechu wszystkiego przesuwać, kiedy chcesz wysunąć podajnik na papier i zeskanować wiele arkuszy.  
W ten sposób oszczędzasz czas i miejsce.

Więcej informacji o ScanSnap znajdziesz pod adresem : www.scansnapit.com



BUSINESS CARDS

RECEIPTS

PHOTOS
DOCUMENTS

WIZYTÓWKI

PARAGONY

DOKUMENTY
ZDJĘCIA

Łączność przez wi-fi
Możliwość bezpośredniego połączenia z siecią wi-fi oraz 
skanowania bez konieczności podłączania urządzenia 
do komputera pozwala na szybką konfigurację i łatwe 
skanowanie do wybranej usługi w chmurze lub aplikacji 
mobilnej. Albo tradycyjnie – do komputera. 

Standardowe, edytowalne pliki wyjściowe
Zwiększ produktywność dzięki możliwości zapisu 
dokumentów w różnych formatach, m.in. klasycznym i 
przeszukiwalnym pliku PDF, edytowalnym pliku MS Word, 
Excel czy PowerPoint oraz pliku JPEG. Praktyczna funkcja,  
która daje szerokie możliwości obróbki plików cyfrowych.  

Wzrost wydajności Wygoda użytkowania
Szybkie skanowanie wielu arkuszy  

Dzisiaj wydajność jest priorytetem. Dzięki iX1300 możesz  
ją zwiększyć. 

Imponująca szybkość skanowania 30 dwustronnych kartek 
na minutę oraz automatyczny podajnik dokumentów 
mieszczący do 20 arkuszy pozwalają niezawodnie i w 
mgnieniu oka zeskanować wszystko, czego potrzebujesz. 
Oszczędzaj czas i poświęć go na ważniejsze sprawy.

Niestandardowe oznaczanie plików
Dzięki funkcji niestandardowego oznaczania plików możesz 
szybko i łatwo dodawać własne znaczniki do zeskanowanych 
plików, które ułatwią Ci i przyspieszą ich późniejsze 
wyszukiwanie, odnajdywanie i odzyskiwanie.

Intuicyjne oprogramowanie ScanSnap Home
Urządzenie wyposażone jest w intuicyjne oprogramowanie 
ScanSnap Home (w zestawie), które pozwala w prosty i 
szybki sposób przekształcać papierowe dokumenty w pliki 
cyfrowe, dzięki czemu łatwiej nad nimi zapanujesz i skupisz 
się na tym, co najważniejsze.

Od automatycznej klasyfikacji według typu dokumentu, 
optymalizacji obrazu i dystrybucji plików po pomoc w 
edycji zeskanowanych danych z paragonów, wizytówek, 
zdjęć czy innych dokumentów oraz zarządzaniu nimi – 
ScanSnap Home eliminuje stres związany z organizacją i 
wyszukiwaniem potrzebnych informacji.

Prosta konfiguracja  

Model iX1300 jest prosty w obsłudze – nie ma tu 
skomplikowanych ustawień czy protokołów TWAIN. 
Konfiguracja połączenia przez wi-fi lub z urządzeniem 
mobilnym jest prosta i przyjazna dla użytkownika.

Brak konieczności oczekiwania na aktywację
Kiedy masz coś pilnego do zeskanowania, nie chcesz  
czekać i tracić czasu. 

Oprócz dobrze znanej użytkownikom skanerów ScanSnap 
funkcji skanowania za pomocą jednego przycisku, iX1300 
ma również tę zaletę, że nie potrzebuje czasu na rozruch i 
pozwala przejść przez cały proces skanowania w zaledwie  
2-3 krokach. 

. 

Więcej informacji o ScanSnap znajdziesz pod adresem : www.scansnapit.com
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PFU (EMEA) Limited 
4th Floor, Belmont
Belmont Road
Uxbridge, UB8 1HE
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PFU (EMEA) Limited 
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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

Tel:   +44 (0)20 8573 4444 Tel:   +49 (0)89 32378 0 Tel:   +39 02 26294 1

Nazwa produktu iX1300

Typ skanera Podwójna ścieżka: Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)/Ścieżka powrotna – skanowanie dwustronne

Przetwornik obrazu Kolorowy przetwornik CIS (przód i tył)

Źródło światła 3 kolorowe diody LED (czerwona, zielona, niebieska)

Rozdzielczość optyczna 600 dpi

Szybkość skanowania (A4, orientacja pionowa) 30 arkuszy na minutę (200-300 dpi)

Formaty standardowe A4, A5, A6, B5, B6, wizytówka, pocztówka, Letter, Legal 
Składane A3, B4 i Double Letter przez ścieżkę powrotną

Formaty niestandardowe ADF / Ścieżka powrotna: Minimalne wymiary: 50,8 mm x 50,8 mm Maksymalne wymiary: 216 mm x 360 mm

Gramatura papieru ADF: 40-209 g/m² w zależności od formatu
Ścieżka powrotna: 20-413 g/m², broszura o grubości 2 mm lub mniejszej

Skanowanie kart Tylko ścieżka powrotna: Orientacja pionowa/pozioma, grubość do 1,4 mm (łącznie z wytłoczeniem)

Pojemność podajnika ADF: 20 arkuszy w standardowym formacie A4 (80 g/m2) w zależności od grubości papieru

Wykrywanie pobrania wielu arkuszy Wykrywanie długości

ScanSnap Home
Funkcje przetwarzania obrazu

Automatyczne wykrywanie koloru, automatyczne przycinanie, automatyczne prostowanie, automatyczne obracanie, wykrywanie pustych stron, jasność  
(tylko w czerni i bieli), prostowanie według tekstu dokumentu, wyodrębnianie tytułu dokumentu, wykrywanie typu dokumentu, zwiększanie  

kontrastu tekstu, kompresja JPEG, zmniejszanie przebijania, sRGB, redukcja pionowych smug

Typy plików wyjściowych
JPEG, PDF, przeszukiwalny PDF 

PDF z hasłem, PDF/A (tylko Windows®)
Edytowalne dokumenty MS Word, Excel i PowerPoint za pośrednictwem ABBYY FineReader for ScanSnap™

Interfejs USB USB 3.2 Gen 1 / 2.0 / 1.1 (typ złącza: B)

Interfejs Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n Zakres częstotliwości: 2,4 GHz

Tryby Wi-Fi Tryb punktu dostępu – przy połączeniu z modemem/routerem. Tryb połączenia bezpośredniego – do bezpośredniego połączenia z urządzeniem mobilnym

Pobór mocy Użytkowanie: 17 W lub mniej. Tryb uśpienia: 1,7 W lub mniej

Środowisko pracy Temperatura: 5-35°C Wilgotność względna: 20-80% (bez kondensacji)

Wymiary zamkniętego urządzenia  
(Szer. x Gł. x Wys.) 296 x 114 x 87 mm 11,7” x 4,5” x 3,3”

Waga urządzenia 2 kg

Sterownik
Sterownik dla urządzeń ScanSnap

Windows®: brak kompatybilności z TWAIN/ISIS®
macOS®: brak kompatybilności z TWAIN

Zgodność środowiskowa ENERGY STAR® / RoHS

Standardowa gwarancja 1 rok 

Specyfikacja techniczna

Oprogramowanie
Pakiet oprogramowania

Windows macOS®

ScanSnap Home1

ScanSnap Manager

ABBYY® FineReader for ScanSnap™1

Uwaga: do pobrania pakietu oprogramowania potrzebne jest połączenie z Internetem

Akcesoria
                                                                 Opcje Numer części

Etui na ScanSnap, typ 6 Chroni skaner przed kurzem i zarysowaniami PA03805-0002

Arkusze nośne do dokumentów (5 sztuk) Przezroczyste koszulki do skanowania formatu A3, małych lub zniszczonych dokumentów PA03360-0013

Arkusze nośne do fotografii (3 sztuki) Przezroczyste koszulki do skanowania zdjęć i pocztówek PA03770-0015

Arkusz nośny do broszur Przezroczysta koszulka zapewniająca lepszą ochronę broszur podczas skanowania PA03795-0018

Ściereczki czyszczące Specjalistyczne ściereczki czyszczące ScanSnap (24 sztuki) CON-CLE-W24

Zestaw eksploatacyjny: 3805-090SK Zawiera 1 rolkę pobierającą, 3 podkładki i 24 ściereczki czyszczące F1. Szacowana żywotność: 90 tys. skanów CON-3805-090SK

3-letnia rozszerzona gwarancja Przedłuża standardową roczną gwarancję do 3 lat U3-EXTW-DKT

¹ zawiera licencję dla jednego użytkownika

Szczegółową specyfikację i minimalne wymagania systemowe można znaleźć na stronie Scansnapit.com
©2021 PFU Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone. ScanSnap, ScanSnap Home, ScanSnap Manager oraz ich logo są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy PFU Limited w Japonii. ©2021 Fujitsu Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone. Fujitsu, logo Fujitsu 
i symbol Infinity są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Fujitsu Limited w Japonii lub/i innych krajach. ©2021 ABBYY Software Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. ABBYY i FineReader są znakami towarowymi firmy ABBYY Software Ltd., które mogą 
być zastrzeżone w niektórych jurysdykcjach. ©2021 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Windows®, Word®, Excel®, PowerPoint® i ich logo są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych 
lub/i innych krajach. ©2021 OpenText Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISIS™ i jego logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy OpenText Corporation w Stanach Zjednoczonych lub/i innych krajach. Inne nazwy firm oraz produktów są zastrzeżonymi znakami 
towarowymi lub znakami towarowymi poszczególnych firm.
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Więcej informacji o ScanSnap znajdziesz pod adresem :  

www.scansnapit.com


