
ONDERSTEUNING en OEFENHULP  
die het leven van DYSLECTICI gemakkelijker maakt

Dyslexie is een specifieke leerstoornis die lezen, spellen of schrijven (of alle drie) bemoeilijkt.

Volgens het neurodiversiteitsconcept is elk mens anders en mag dyslexie niet als een ziekte

worden beschouwd.

Dit probleem ligt IRIS nauw aan het hart en we willen graag hulp bieden.

IRIScan Desk 6 Pro Dyslexic is een van de beste tools voor het ondersteunen, opleiden, en 
ontwikkelen van mensen met dyslexie.

De Readiris Dyslexic-applicatie is simpel en door iedereen moeiteloos te gebruiken.

Het is doeltreffend en gemakkelijk te begrijpen, te leren en te delen met anderen.

De applicatie heeft tal van unieke functies waaronder het hardop laten voorlezen aan de 
gewenste snelheid van digitale bestanden of documenten door woorden te markeren.

Door de gebruiksvriendelijke interface, de vertaaloptie en de andere slimme functies is Rea-
diris Dyslexic de beste tool voor zowel dyslectische kinderen als volwassenen.

Dankzij de geavanceerde technologieën van Readiris Dyslexic kunnen dyslectici zonder 
langdurig oefenen goed lezen en correct spellen.

Belangrijkste kenmerken

De IRIScan Desk 6 Pro Dyslexic werkt met de Readiris Dyslexic-applicatie en beschikt over 
tal van unieke functies:

• Intuïtieve, gebruiksvriendelijke en eenvoudige gebruikersinterface voor dyslectici
• Hardop laten voorlezen van alle types digitale bestanden, documenten of boeken
• Inzoomen op de tekst voor een betere leesbaarheid
• Hardop laten voorlezen van een zelf geselecteerde zin of groep woorden
• Naar wens instellen van een snellere of langzamere voorleessnelheid
• Ondersteuning van alle Microsoft tekst-naar-spraak-talen
• Herkenning van meer dan 138 talen
• Meerdere uitvoerformaten (DOCX – JPEG – MP3 - WAV - PDF) en direct verzenden 

via e-mail
• Met de award-winnende en veelgeprezen contactloze IRIScan Desk-scanner voor het 

scannen van boeken en documenten tot A3-formaat
• Functie voor het maken van video-opnames van onlinegesprekken met leerkrachten 

of logopedisten

Korte samenvatting

Productnaam IRIScan™ Desk 6 Pro Dyslexic

SKU 462992

EAN-code 5420079901063

UPC-A-code 765010775828

Gepers. code 847190

6
pro dyslexic



Verpakkingsgegevens
Afmetingen van de verpakking (h x b x d): 13 x 49 x 15 cm

Gewicht van de verpakking: circa 1,47 kg

Talen op de verpakking: Arabisch, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Portugees, Spaans, 
Vereenvoudigd Chinees

Inhoud van de verpakking: camera/scanner, USB-kabel, ScanPad, Verkorte handleiding, losse USB-
scan-/opnameknop

Specificaties van de scanner
Scantechnologie: 13 megapixel CMOS-sensor – 21 mpx geëxtrapoleerd

Max. resolutie: 4160 x 3120 pixels (13 mpx)

Max. documentgrootte: 420 x 297 mm (A3)

Scansnelheid: minder dan 1 seconde per A3-pagina in kleurenmodus

Lens: vaste focus

Video-opnameresolutie: 2048 x 1536 (3 MP) / 1920 x 1080 (Full HD 1080) / 1600 x 1200 (UXGA) / 1280 x 
960 (960p)

Ingebouwde ledlichten: 4

Uitvoerresolutie: 300 dpi

Uitvoerinstellingen: kleur / zwart-wit / grijstinten

Interface / drivers: 1 x USB 2.0 type B (voor pc-aansluiting), 1 x USB 2.0 type A (voor USB-poort)

Voeding: 5 V USB-voeding

Uitvoerformaten: JPG, PDF (afbeelding), PDF (doorzoekbaar), PDF (tekst), Word, TXT, Excel, EPUB (e-book), 
MP3, WAV

Productafmetingen (h x b x d): dichtgeklapt 396 x 120 x 90 mm; gebruiksstand 396 x 120 x 282 mm

Gewicht: circa 1,15 kg

Dagelijks scanvolume: tot 5000 pagina's

Minimale systeemvereisten

 - Windows® 10 met Intel i3 of hoger
 - Mac® OS X 10.15 en hoger met Intel-
processor of M1-chip (Apple ARM)

 - Grafische kaart: Intel® standaard grafische kaart 
of hogere grafische kaarten met 2 GB VRAM

 - RAM-geheugen: 4 GB
 - Ruimte op de harde schijf: 2 GB
 - 1 USB 2.0-poort of hoger

De IRIScan™ Desk-software (Windows/Mac), Readiris™ Dyslexic software (Alleen Windows) en 
de gebruikershandleidingen zitten niet in de verpakking maar kunnen worden gedownload via 
www.irislink.com/ISD6ProDYS

Ga naar www.irislink.com/legal voor de Veiligheidsinstructies, Wettelijke vermeldingen, Conformi-
teitsverklaring, Certificaten en Garantieregeling.
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