
ScanSnap S1300i ScanSnap 
S1300i

  Indrukwekkende snelheid (12 ppm / 24 ipm)
   Ondersteunt vastleggen van documenten voor e-mail, afdrukken en   
 voor gebruik met Microsoft® Word en Excel 
  Scansoftware voor visitekaartjes Eersteklas OCR-machine
   Naadloze sync met iPad®/iPhone®, Android™ en Kindle™ apparaten
   Scan uw documenten naar diverse  populaire cloud-services via het  
 intuïtieve Snelmenu



ScanSnap S1300i

Draagbaar en intuïtief 
scanner voor hogere 
productiviteit

De draagbare ScanSnap S1300i biedt Windows en Mac gebruikers tools om productief en papiervrij te 
werken… overal en altijd.

. 

Efficiënt beheer van gescande documenten

   Gebruikers van de S1300i kunnen met de ScanSnap gemaakte 
specifieke PDF- en JPEG-bestanden gemakkelijk vinden door  
de afgebeelde miniaturen te bekijken

   In de S1300i gemaakte PDF-bestanden kan worden gezocht 
naar trefwoorden

   De S1300i maakt doorzoekbare PDF-bestanden aan via de OCR-
functies wanneer de verbonden computer niet wordt gebruikt

Intelligent bijsnijden (alleen pc-gebruikers) 
Met deze functie kunnen gebruikers  
gedigitaliseerde artikelen in kranten en 
magazines die ze op het oorspronkelijke 
papieren exemplaar met een markeerpen 
hebben omlijnd “uitknippen”.
Intelligent indexeren
Met deze functie kunt u tekst extraheren uit gescande afbeeldingen 
die zijn gemarkeerd. Deze indexinformatie kan worden gehecht aan 
PDF-bestanden als zogenaamde metagegevens.

Kleur / grijstinten: 300 dpi               
Zwart-wit: 600 dpi

Langer dan 148 mm

Kleur / grijstinten: 200 dpi 
Zwart-wit: 400 dpi

148 mm of korter

Automatische formaatdetectieAutomatisch recht trekken en   
automatische oriëntatie

Automatische resolutiefunctie

Meegeleverd 

Intelligente automatische kleurdetectie

Software voor beheer en zoeken in PDF-bestanden

Snelmenu voor Windows® gebruikers

ABBYY FineReader for ScanSnap™

ABBYY FineReader for ScanSnap™ 

CardMinder™ 

ScanSnap Organizer 

ABBYY FineReader for ScanSnap™ 

Cardiris™ for ScanSnap

Voor pc-gebruikers:

Scannen naar Word

Scannen naar Excel®

Scannen naar PowerPoint® 

((alleen pc-gebruikers)

Meegeleverd Eersteklas OCR-machine

ABBYY FineReader for ScanSnap™

ABBYY FineReader for ScanSnap™ 

CardMinder™ 

ScanSnap Organizer 

ABBYY FineReader for ScanSnap™ 

Cardiris™ for ScanSnap

Het snelmenu van de S1300i zorgt voor intuïtief gebruik 

U kiest wat u wilt doen in het snelmenu dat verschijnt nadat een 
document is gescand. Het S1300i Het snelmenu is ideaal voor alle 
gebruikers, zelfs zonder enige ervaring!

Genereert bestanden in Microsoft® Word,  
Excel en PowerPoint®*

Bewerkbare afbeeldingen kunnen worden gemaakt door  
rechtstreeks te scannen naar Microsoft Word, Excel en  
PowerPoint bestanden**

*  De PowerPoint® functie is alleen beschikbaar voor het Windows-besturingssysteem
** GGegenereerde afbeeldingen en tekst kunnen afwijken van het origineel

Simpel, snel en compact!

De ScanSnap S1300i is een documentscanner voor de pc 
of Mac waarmee maximaal 12 afbeeldingen per minuut / 24 
beelden per minuut kunnen worden gescand. De automatische 
documentinvoer (ADF) voor 10 vel is geschikt voor gemengde 
enkelzijdige of dubbelzijdige documenten van verschillende 
afmetingen en diktematen, zowel in kleur als zwart-wit.

Kleur Grijs Zwart-wit

Het snelkeuzemenu voor Mac OS bevat andere toepassingen



>>Document ontvangen Document gescand Maak uw papier nu productief

www.ScanSnapit.com

Naadloze verbinding met cloud-services

De ScanSnap scanners worden standaard geleverd met een 
reeks van functies voor moeiteloos scannen naar Evernote, 
Google Docs, Salesforce, SugarSync en Dropbox. 

ScanSnap map (alleen Windows besturingssystemen)

Dankzij de importmogelijkheid kunt u nu gemakkelijk in uw 
gewenste toepassing of cloud-service scannen, zelfs wanneer 
geen scan-interface beschikbaar is. Blader naar de nieuwe 
ScanSnap map en druk op de blauwe scan-knop. De documenten 
zijn nu gescand en geïmporteerd in uw toepassing en automatisch 
verwijderd uit de ScanSnap map op uw lokale computer!

ScanSnap verwelkomt Dropbox

De nieuwe S1300i bevat het nieuwste snelmenu (Quick 
Menu), met onder andere een nieuwe functie voor opslag van 
gescande documenten in Dropbox, een van de belangrijkste 
cloud-services voor synchronisatie/opslag van bestanden. 

Met een keuze uit meer cloud-services kunt u altijd de juiste 
toepassing vinden voor uw documenten.

Eersteklas OCR-machineMeegeleverd 

ABBYY FineReader for ScanSnap™ 

CardMinder™ 

ScanSnap Organizer 

ABBYY FineReader for ScanSnap™ Mac Edition

ScanSnap Manager for Mac

ScanSnap Manager Windows

Cardiris™  for ScanSnap

WiFi

Laptop

Informatie op visitekaartjes wordt doeltreffend 
georganiseerd 

   Scant grote aantallen visitekaartjes en slaat 
hun gegevens op in speciale digitale houders

   Gegevens van gescande visitekaartjes kunnen 
voor toekomstig gebruik worden ingevoerd in 
het adresboek en andere databases

Scant naar een grotere verscheidenheid aan 
mobiele apparatuur

Zoals alle ScanSnap scanners, ondersteunt de S1300i draadloos 
scannen naar iPad® en iPhone® voor eenvoudig mobiel weergeven via 
de ScanSnap Connect Application*, die nu beschikbaar is in een versie 
voor Android™ smartphones en tablets en voor Kindle™ apparaten.

* De ScanSnap Connect app is verkrijgbaar als een gratis download via de officiële distributieservice van het 
apparaat (bijv. Google Play, Apple App Store en Amazon App Store). De Wi-Fi van de computer waarop de 
ScanSnap is geïnstalleerd moet geactiveerd zijn om deze functie te kunnen gebruiken

Nieuwe ScanSnap Receipt

 Bonnen ordenen: beheer al uw bonnen 
op één plek

 Informatie ophalen: zet gegevens van 
bonnen eenvoudig over

 Efficiënt belasting en declaraties 
bijhouden: exporteer naar een CSV-bestand

Nieuwe ScanSnap Sync

Met ScanSnap Sync worden 
meerdere apparaten eenvoudig 
gesynchroniseerd: gescande 
gegevens worden automatisch 
gesynchroniseerd via uw gekozen 
cloudservice.

Scannen naar Folder Scannen naar Word Scannen naar  
Salesforce Chatter

Scannen naar Email
Scannen naar 
PowerPoint® 

(alleen pc-gebruikers)
Scannen naar DropBox

Scannen naar Print Scannen naar Excel®
Scannen naar Searchable  
PDF Convertor
(alleen mac-gebruikers)

Scannen naar Pictures 
(alleen pc-gebruikers)

Scannen naar  
CardMinder

Scannen naar iPhoto
(alleen mac-gebruikers)

Scannen naar Evernote
Scannen naar 
SharePoint®

(alleen pc-gebruikers)

Scannen naar 
ScanSnap Receipt™

Scannen naar  
Google Docs™

Scannen naar 
ScanSnap Organizer
(alleen pc-gebruikers)

Scannen naar 
SugarSync

Scannen naar iPhone®/
iPad®, Android™  

en Kindle™



ScanSnap S1300i Specificaties

© Copyright 1993-2018. PFU (EMEA) Limited. Alle rechten voorbehouden.  V01.2 / 08.18

www.ScanSnapit.com

EN FR DE IT NL

FI HU NO SE DK

GR ES PT PL

CZ SK SI RO BG

TR RU HR

EE LV LT IS

SQ

MK

HERS

PFU (EMEA) Limited 
Hayes Park Central
Hayes End Road, Hayes 
Middlesex UB4 8FE
Verenigd Koninkrijk

PFU (EMEA) Limited 
Frankfurter Ring 211
80807 Munich
Duitsland

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

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

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

*1 Scansnelheden kunnen variëren, 
afhankelijk van het gebruikte systeem. 

*2 Documenten met een lengte van circa 
148 mm of minder worden gescand in de 

'Best' modus, terwijl andere documenten 
worden gescand in de 'Better' modus.

*3 Wanneer de USB-voedingskabel wordt 
gebruikt, moet de pc twee USB-poorten 
hebben: één voor de stroomtoevoer en 
één voor de USB-kabelaansluiting. 

*4 ScanSnap S1300i is geschikt voor het scannen 
van documenten met een grotere lengte dan 
A4. Het apparaat ondersteunt het scannen 
van langere documenten in alle modi, 
uitgezonderd de 'Excellent' modus.

*5 De maximum capaciteit varieert, afhankelijk 
van het papiergewicht.

*6 Met gesloten geleider
*7 PFU Limited, een onderneming van Fujitsu, 

heeft vastgesteld dat dit product voldoet 
aan de RoHS-richtlijn (2002/95/EG)

*8 PFU Limited, een onderneming van Fujitsu, 
heeft vastgesteld dat dit product voldoet aan 
de Ecodesign Directive-richtlijn (2009/125/EC).

*9 De software is downloadbaar via de 
ScanSnap website  
http://scansnap.fujitsu.com/g-support/en/

*10 Beschikbaar via een online update
*11 Dit product is speciaal ontworpen voor 

opslag en ondersteuning van ScanSnap 
S1300i / S1300 / S300 / S300M. NB: er 
wordt niet gegarandeerd dat dit product 
bestand is tegen beschadigingen door 
hevige schok of druk van buitenaf.

*12 Bepaalde beperkingen zijn van toepassing, 
afhankelijk van geografische locatie. Neem 
contact met ons op voor meer informatie.

Alle namen, namen van fabrikanten, merknamen en productaanduidingen worden beschermd door handelsmerkrechten en zijn handelsmerken en/of geregistreerde merknamen  van de fabrikant of van hun respectievelijke eigenaren.  Alle indicaties zijn niet-bindend. Technische gegevens zijn onderhevig 
aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van product modificatie.  Apple, iPad, iPhone, iPod touch, en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten van Amerika 
en andere landen. App Store is een Service merk van Apple Inc.

Productnaam ScanSnap S1300i
Ondersteunde besturingssystemen Ondersteunt Windows en Mac OS, zie http://scansnap.fujitsu.com/g-support/en voor meer informatie
Scannertype ADF (automatische documentinvoer)
Scanning modes Simplex / Duplex scannen,  Kleur / Grijstinten / Zwart-wit / Automatisch (detectie kleur / grijstinten / zwart-wit)
Beeldsensor CIS (contact image sensor) x 2
Lichtbron 3 Kleur LED (RGB)
Optische resolutie 600 dpi

Scansnelheid*1 
(A4 staand formaat) AC-adapter

Auto-modus*2 Simplex: 6 ppm, Duplex: 12 ipm
'Normal' modus Simplex (kleur / grijstinten 150 dpi) (zwart-wit 300 dpi): 12 ppm, Duplex (kleur / grijstinten 150 dpi) (zwart-wit 300 dpi): 24 ipm
'Normal' modus Simplex (kleur / grijstinten 200 dpi) (zwart-wit 400 dpi): 9 ppm, Duplex (kleur / grijstinten 200 dpi) (zwart-wit 400 dpi): 18 ipm

'Best' modus Simplex (kleur / grijstinten 300 dpi) (zwart-wit 600 dpi): 6 ppm, Duplex (kleur / grijstinten 300 dpi) (zwart-wit 600 dpi): 12 ipm
'Excellent' modus Simplex (kleur / grijstinten 600 dpi) (zwart-wit 1.200 dpi): 1 ppm, Duplex (kleur / grijstinten 600 dpi) (zwart-wit 1.200 dpi): 2 ipm

Scansnelheid*1 
(A4 staand formaat)  
voeding via USB-bus*3

Auto-modus*2 Simplex: 2 ppm, Duplex: 4 ipm
'Normal' modus Simplex (kleur / grijstinten 150 dpi) (zwart-wit 300 dpi): 4 ppm, Duplex (kleur / grijstinten 150 dpi) (zwart-wit 300 dpi): 8 ipm
'Normal' modus Simplex (kleur / grijstinten 200 dpi) (zwart-wit 400 dpi): 3 ppm, Duplex (kleur / grijstinten 200 dpi) (zwart-wit 400 dpi): 6 ipm

'Best' modus Simplex (kleur / grijstinten 300 dpi) (zwart-wit 600 dpi): 2 ppm, Duplex (kleur / grijstinten 300 dpi) (zwart-wit 600 dpi): 4 ipm
'Excellent' modus Simplex (kleur / grijstinten 600 dpi) (zwart-wit 1.200 dpi): 1 ppm, Duplex (kleur / grijstinten 600 dpi) (zwart-wit 1.200 dpi): 2 ipm

Documentgrootte
'Normal' modus

A4, A5, A6, B5, B6, Visitekaartje, Briefkaart, Brief, Legal en Aangepast
Minimum : 50.8 x 50.8 mm / Maximaal : 216 x 360 mm / Detecteert automatisch de documentgrootte

Lang papier scannen*4 863 mm lengte
Papiergewicht (dikte) 64 to 104.7 g/m2

Capaciteit van papiergeleider*5 10 sheets (A4: 80 g/m2)
Interface USB 2.0 (USB 1.1 Supported)

Stroomvereisten
AC-aansluiting AC 100 tot 240V, 50 / 60Hz
USB-aansluiting AC 5V / 1A (0,5A x 2 poort)

Stroomverbruik
AC-aansluiting Tijdens gebruik: 9W of minder (Tijdens slaapmodus: 2.6W of minder)
USB-aansluiting Tijdens gebruik: 5W of minder (Tijdens slaapmodus: 2W of minder)

Gebruiksomgeving Temperature: 5 to 35°C / Relatieve vochtigheid: 20 to 80% (zonder condens)
Afmetingen (B x D x H)*6, Gewicht van apparaat 284 x 99 x 77 mm / 1,4kg
Naleving milieunormen ENERGY STAR® / RoHS*7 / Ecodesign*8

Andere Detectie van dubbele invoer Lengte cheque
Standaardgarantie (Inbegrepen in de productprijs) 1 Jaar Advance Exchange: Binnen 1-2 dagen

Verbruiksproducten en opties Bestellen met onderdelennummer Opmerkingen
Kit met verbruiksproducten CON-3541-010A 1 oppakrol; 2 bufferkussens; totaal max. levensduur 100.000 documenten of 1 jaar
Reinigingskit SC-CLE-SS 24 met reinigingsvloeistof geïmpregneerde doekjes
ScanSnap case*11 PA03541-0004 Bedoeld voor ScanSnap S1300i, S1300, S300, S300M en meegeleverde artikelen

Meegeleverde software

Doel Software PC Compatible MAC Compatible
Scannerdriver ScanSnap Manager 3 3

Bestandsbeheer ScanSnap Organizer 3

Manager voor visiekaartjes CardMinder™ 3 3

Tekstherkenning ABBYY FineReader voor ScanSnap™ 3 3

Cloud Evernote, Dropbox*9 3 3

ECM-koppelsoftware Scan naar Microsoft® SharePoint®*9 3

Beheer van bonnen ScanSnap Receipt*10 3 3

Synchronisatie met uw apparaten ScanSnap Sync*10 3 3

ENERGY STAR®  
compliant

Optionele Service plannen *12 Bestellen met onderdelennummer Service beschrijving
Verlengde Garantie U3-EXTW-MOB 3 Jaar Verlengde Garantie: Advance Exchange - Binnen 1-2 dagen

Advance Exchange = Vervanging van defecte scanner door nieuw of bijna nieuw apparaat.


