
A vision of your office

Características do produto: Um scanner portátil que digitaliza a 

qualquer hora, em qualquer lugar
Experimente a e�ciência e conveniência de um scanner 

verdadeiramente portátil! Alimentado apenas por bateria 

de Li-ion, o MiWand 2 Pro W-Fi é um scanner portátil que 

permite digitalizar sem computador ou software. Basta 

deslizar o scanner sobre a superfície de uma página e a 

digitalização é feita. As imagens são salvas em um cartão 

micro SD de até 32G.

Um scanner rápido e de alto 

desempenho
O scanner é pequeno e portátil, no entanto, o MiWand 2 

Wi-Fi PRO oferece um desempenho excepcional. Quando 

você move o scanner sobre uma área tão grande quanto 

8.5" x 14", a sua digitalização pode ser feita em 

1200/600/300 dpi de resolução com 24-bit de cor 

verdadeira. As imagens de alta qualidade são salvas nos 

formatos JPEG ou PDF no cartão micro SD. O que é 

melhor, o MiWand 2 Wi-Fi PRO leva apenas 1,6 segundos 

para digitalizar uma página inteira em 300 dpi no modo 

colorido.

Fácil de usar 

O scanner possui uma tela colorida de LCD integrada  

onde é possível pré-visualizar as imagens digitalizadas, 

as de�nições do scanner e mensagens de aviso. 

Ligue o scanner, pressione o botão Power/Scan e mova o 

scanner sobre uma página, uma parede ou uma caixa e 

pressione o botão Power /Scan novamente para parar a 

digitalização e sua digitalização está concluída.

Conexão Wi-Fi

Digitalize para a nuvem com o PaperPort SE 14 
e obtenha melhor precisão de OCR.

Visualize as imagens na tela LCD colorida de 
1,8 "

Não precisa de computador para digitalizar!

Salve as imagens no o cartão micro SD de até 
32 GB

Salve imagens diretamente no formato de 
arquivo PDF / JPEG

Ideal para digitalizar livros ou documentos até 
14 "(356 mm) de comprimento

Resolução de até 1200 dpi (digitalização 
manual)

Modo de seleção Colorido / P/B

Visualize as imagens no iPad

Digitalização completa colorida A4 em 1,6 seg.

Digitalização manual através da bateria Li-ion

Scanner portátil ideal para digitalização de livros 
Com docking para alimentação

 MiWand 2 Wi-Fi PRO 

Conexão Wi-Fi

Usando a conexão Wi-Fi do scanner, você pode sem �o, 

transmitir as imagens para seu servidor na nuvem ou 

baixar a imagem digitalizada a partir do scanner no seu 

computador, dispositivos Android ou iOS. Quando a 

conexão for bem sucedida, abra um navegador de 

Internet do seu dispositivo e os arquivos de imagem 

encontrados no armazenamento embutido ou em um 

cartão micro SD são exibidos automaticamente.

Visualize as imagens no visor LCD 

colorido de 1,8”

O recurso de visualização permite que você veja sua 

imagem JPEG na tela LCD colorida por 2 segundos 

imediatamente após a digitalização para con�rmar as 

imagens que você acabou de capturar. Além disso, você 

também pode ver todas as imagens individualmente ou 

como uma apresentação de slides.
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Requisitos do sistema
Pentium 4 ou superior
Windows® XP/ 2000 / Vista /7
512MB RAM
(256MB RAM ára Windows XP)
Porta USB

Conteúdo:
Scanner de mão
Cabo USB 
Guia Rápido
Bateria Li-ion 
Folha de calibração
Pano de limpeza
Adaptador
Bolsa de transporte 
Micro SD™ 
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Especi�cações do alimentador (docking):

Tamanho máximo do documento:

O tamanho mínimo do documento:

Peso do papel:

Requisitos elétricos:

Consumo de energia:

Dimensão:

Peso:

216mm x 356mm 

88mm x 50 mm 

16~28 lbs  

Entrada: 100 – 240 VAC, 50/60 Hz

Saída: 5V, 2A

1.2W

322mm x 57 mm x 69 mm ( inclui o scanner)

413g

O novo scanner 
portátil pode ser 
operado com uma 
única mão. 
Funciona com 
bateria de Li-ion. 
Você não precisa 
carregar um 
adaptador de 
energia pesado e 
procurar por uma 
tomada elétrica! 
Uma vez que 

nenhum computador é necessário para iniciar 
uma digitalização, você pode carregá-lo para 
qualquer lugar, a qualquer hora! Na estrada, em 
um avião, um carro ou um café, você pode 
digitalizar quase tudo imediatamente! Quer seja 
em pé ou sentado, você pode completar a 
digitalização simplesmente deslizando o 
scanner sobre uma superfície. Até os cartazes na 
parede ou uma caixa bonita podem ser 
facilmente digitalizados!

 MiWand 2 Wi-Fi PRO
PaperPort SE14 
- A escolha pro�ssional para organizar seus 
documentos.

O PaperPort SE 14 é a solução de 
digitalização e gestão de documentos mais 
popular da Nuance, projetado 
cuidadosamente para utilização em home 
o�ce. O PaperPort SE 14 é a forma mais 
rápida e mais fácil de digitalizar, 
compartilhar, pesquisar, e organizar os seus 
documentos. Adicionalmente o PaperPort 
SE 14 agora entrega a qualquer hora e em 
qualquer lugar acesso a seus arquivos mais 
importantes no entanto, é conveniente para 
você, usando um PC, Mac, iPhone, iPad ou 
dispositivo Android.

The PaperPort SE14 main screen

 Tela LCD de 1,8” fácil de usar 
Scanner sem �o, digitalize em

qualquer lugar!

Especi�cações do Scanner:

Tecnologia: 

Memória interna: 

Cartão de memória: 

Interface: 

Resolução de digitalização: 

Formato de arquivo: 

Bateria: 

Duração da bateria: 

LCM: 

Desligamento Automático: 

Área máx. de digitalização: 

Velocidade   (A4): 

Dimensão: 

Peso: 

Módulo Wi-Fi: 

Wireless LAN: 

Distância de transmissão: 

Faixa de Freqüência;

CIS (contact image sensor)

128 MB

Suporta MicroSD™ até 32GB

USB 2.0 / 1.1

1200/600/300 dpi

JPG : Color / P/B 

PDF : Color / P/B

Li-ion (NP45, 3.7V, 700mA)

400 páginas A4 (ininterruptas) 

1.8”  colorido TFT LCD

3 Minutos

8.5" X 14" ( 216 x 356 mm )

300 dpi P/B  : 0.6s

300 dpi Color : 1.6s

600 dpi P/B :  2.4s

600 dpi Color : 6.5s

1.6” x 10.1” x 1.3”

41 x 258 x 34 mm

Aproximadamente 250 g

IEEE 802.11 b/g/n padrão compatível

1T1R Modo

5 metros ( 16.4 ft. )

2.400~2.4835GHz 
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Indica o estado de funcionamento / aviso 
do scanner. 
Indica o status da conexão Wi-Fi 
do scanner. 
Mostra pré-visualização das imagens e menu 
de con�gurações  
Entra na tela do menu [Scan Pronto] 
 
Navegue para "trás" através de imagens 
e opções de menu. 
Pressione e segure por 3 segundos para ligar 
o scanner. 
Iniciar ou terminar a digitalização 
Pressione para escolher as opções do menu e
opções de visualização. 
Pressione e segure por 3 segundos para 
desligar o scanner. 
Entra no modo de exibição de tela 
[Scan Pronto] 
Navegue para "frente" através de imagens e 
opções do menu. 
Retornar às telas anteriores ou
Modo de exibição ou a opção Menu.
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Indicadores de 
luz 
Indicador Wi-Fi 
luz 
Display LCD 

Seta para cima 

botão de 
alimentação 

seta para baixo 

seta de retorno


