
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Inteligentniejszy sposób pracy 



INTUICYJNE SKANOWANIE JEDNYM PRZYCISKIEM 
 

Wszystkie twoje dokumenty w jednym miejscu 

 

ScanSnap Home 

Udoskonalone i zaawansowane oprogramowanie do kompleksowego zarządzania dokumentami 
 

Nowe urządzenie ScanSnap iX1500 wraz z aplikacją ScanSnap Home łączy wszystkie twoje ulubione funkcje w jednym interfejsie. Łatwo zarządzaj, 
edytuj i wykorzystuj zeskanowane dane z dokumentów, paragonów, wizytówek czy zdjęć, używając jednej aplikacji. Skanowane dokumenty 
są automatycznie rozpoznawane i grupowane, zgodnie z typem dokumentu (paragony, zdjęcia, wizytówki itp.). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zwiększona użyteczność i funkcjonalność 
  

 

*1 ScanSnap iX1500 dostarczany jest z wieloma licencjami: 4 licencje ScanSnap Home, 4 licencje ABBYY FineReader dla ScanSnap ™  
oraz 1 licencja Nuance (Windows®/macOS). 
*2 istnieje możliwość dokupienia dodatkowych licencji ScanSnap Home. 

 

Więcej informacji na temat ScanSnap można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.scansnapit.com 
 

W serii ScanSnap po raz pierwszy zastosowano 4,3 calowy ekran dotykowy 
Skaner iX1500 jest wyposażony w przyjazny dla użytkownika dotykowy ekran, który umożliwia łatwe 
korzystanie z ikon interfejsu urządzenia. 
 
Powiadomienia o konserwacji, które pomagają zaoszczędzić czas 
Za każdym razem, gdy do urządzenia dostanie się zanieczyszczenie np. kurz, który może 
powodować zniekształcenia skanowanego obrazu, użytkownik jest o tym informowany poprzez 
odpowiedni monit zarówno na ekranie dotykowym skanera, jak również w aplikacji ScanSnap 
Home. Powiadomienia, które pojawiają się z wyprzedzeniem, pozwalają zaoszczędzić czas, 
dzięki eliminacji zbędnych powtórzeń skanowanych dokumentów. 
 
Udostępnij ScanSnap innym użytkownikom 
Skaner iX1500 jest dostarczany z oprogramowaniem*1 oraz licencjami*2 dla wielu kont, umożliwiając 
tym samym wspólne korzystanie z jednego urządzenia przez wszystkich członków rodziny 
lub współpracowników firmy. 

Szybsze nadawanie nazw plików 

Program ScanSnap Home wykrywa tekst na skanowanych dokumentach (np. nazwa 

sklepu na paragonie czy nazwa firmy na zeskanowanej fakturze) i sugeruje 

użytkownikowi zastosowanie odpowiedniej nazwy pliku. W nowej wersji aplikacji 

udoskonalono wydobywanie informacji ze skanowanych dokumentów. ScanSnap 

Home zapamiętuje wprowadzone przez użytkownika zmiany w nazwach plików, 

w celu precyzyjniejszego sugerowania nazewnictwa podczas kolejnej pracy 

z urządzeniem. 

Łatwiejsze wyszukiwanie plików 

ScanSnap Home oferuje proste w użyciu, zaawansowane funkcje do organizowania 

i wyszukiwania wszystkich typów dokumentów przy użyciu folderów, tagów i słów 

kluczowych. Dzięki aplikacji każdy użytkownik może znaleźć informacje jeszcze 

łatwiej i szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. 

Dokumenty 

Wizytówki 

Paragony 

Dzięki odpowiednim znacznikom (tagom) użytkownik może w szybki 

sposób znaleźć zeskanowane paragony, faktury czy harmonogramy 

spotkań. 

Inteligentna, automatyczna korekta ScanSnap Home sprawia, 

że zarządzanie kontaktami z zeskanowanych wizytówek jest jeszcze 

prostsze. Dzięki szybkiej organizacji wyodrębnionych danych 

z wizytówek szybko wyślesz e-mail czy wybierzesz odpowiedni numer 

telefonu, bez konieczności ręcznego wprowadzania danych z klawiatury 

komputera. 

 

Od teraz możesz bez większych problemów kontrolować wydatki. 

W każdej chwili masz dostęp do danych z zeskanowanych paragonów 

i rachunków. 



 
 

Proste, bezstresowe skanowanie 

 
Szybkie tworzenie plików Skanuj każdy rodzaj dokumentów 

ScanSnap jest gotowy do pracy już po otwarciu podajnika. W prosty sposób skanuj 
dokumenty jedno i dwustronnie z szybkością 30 arkuszy na minutę. 
 

*Jakość obrazu: "Najlepszy tryb" (kolor/skala odcieni szarości przy 300 dpi; czarno-białe skany przy 600dpi) 

Skanuj koperty a nawet dokumenty większe niż typowy format A4, w tym celu 
złóż dokument na pół i użyj trybu skanowania ręcznego. Dokumenty, które 
są trudne do skanowania w normalnym trybie, mogą być teraz 
zdigitalizowane bez żadnych problemów. 

Wszechstronna obsługa papieru 

Rachunki, paragony oraz wizytówki nie stanowią  
już problemu 

Dzięki precyzyjnej technologii 
podawania skanowanych 
dokumentów i czujnikom 
ultradźwiękowym, ScanSnap 
z łatwością obsługuje dokumenty 
wielostronicowe i z łatwością 
wykrywa oraz ostrzega 
użytkownika o błędach, 
w przypadku pobrania wielu 
kartek jednocześnie. 

Bez wysiłku skanuj małe dokumenty dzięki 
nowej funkcji „Receipt Guide”. Nie musisz się 
martwić o paragony czy wizytówki, które 
mają tendencję do zwijania się 
lub przekrzywiania. Podajnik zaprojektowano 
tak, by małe dokumenty mieściły się nawet 
przy zamkniętej pokrywie, co znacznie 
redukuje czas poświęcony na przygotowanie 
dokumentów do skanowania, przed 
naciśnięciem przycisku rozpoczęcia „Skanuj”. 

Łatwe skanowanie dużych  
ilości dokumentów 

 

Skanuj duże ilości różnych typów dokumentów, 
od kolorowych zdjęć do dwustronnych fotografii 
z krajobrazem, dzięki inteligentnej funkcji 
automatycznego przetwarzania obrazu. 
Ta funkcjonalność umożliwia bezpieczne skanowanie 
bez konieczności zmiany jakichkolwiek ustawień. 

 

 
 
 
 
 
 

Idealny dla Twoich potrzeb 

Skanuj gdzie i kiedy chcesz 

Podłącz iX1500 do komputera lub urządzenia przenośnego*1 (zarówno 

iOS, jak i Android), w domu czy biurze za pośrednictwem istniejących sieci 

Wi-Fi i trybu Access Point Connect. Parowanie urządzeń jest również 

możliwe w środowiskach bez sieci Wi-Fi, przy użyciu trybu 

bezpośredniego połączenia, w tym przypadku skaner działa jako punkt 

dostępowy. 

*1 Podczas korzystania z urządzeń mobilnych (np. smartfon, tablet) wymagana jest aplikacja ScanSnap Connect i/lub 

aplikacja ScanSnap Cloud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji na temat ScanSnap można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.scansnapit.com 



Ogólne dane techniczne 
Nazwa produktu ScanSnap iX1500 

Rodzaj skanera ADF (Automatic Document Feeder) / Manual Feed, Duplex 

Tryby skanowania Skanowanie w kolorze, w odcieniach szarości, skanowanie 

monochromatyczne  

Automatyczne wykrywanie (kolor / odcienie szarości / monochromatyczne) 
*1 

Czujnik obrazu Kolor CIS x 2 (Przód x 1, Tył x 1) 

Źródło światła 3 Kolor LED (Czerwony/Zielony/Niebieski) 

Rozdzielczość optyczna 600 dpi 

Szybkość 

skanowania*2 

(A4 portret) 

Tryb automatyczny 

(Domyślnie)*3 

Jednostronnie / Dwustronnie: 30 ppm / 60 ipm 

Tryb Normal (normalny) Jednostronnie / Dwustronnie: 30 ppm / 60 ipm 

(Kolor / odcienie szarości: 150 dpi, monochromatycznie: 300 dpi) 

Tryb Better (dobry) Jednostronnie / Dwustronnie: 30 ppm / 60 ipm 

(Kolor / odcienie szarości: 200 dpi, monochromatycznie: 400 dpi) 

Tryb Best (najlepszy) Simplex/Duplex: 30 ppm  / 60 ipm 

(Kolor / odcienie szarości: 300 dpi, monochromatycznie: 600 dpi) 

Tryb Excellent (doskonały)*1 Jednostronnie / Dwustronnie: 8 ppm / 16 ipm 

(Kolor / odcienie szarości: 600 dpi, monochromatycznie: 1,200 dpi) 

Rozmiar 

dokumentu 

Tryb Normal (normalny) Minimum: 50.8 x 50.8 mm (2 x 2 cali) 

Maksimum: 216 x 360 mm (8.5 x 14.17 cali) 

Skanowanie manualne A3, B4, 279 x 432 mm (11 x 17 in.) 

Skanowanie długich 

dokumentów*4 

3,000 mm (863 mm w 32-bit)  

Smart Device: 863 mm (dwustronnie), 1,726 mm (jednostronnie) 

Gramatura papieru (grubość) 

40 do 209 g/m2 (11 to 56 lb) 

Rozmiar A8 lub mniejszy: 128 to 209 g/m2 (34 do 56 lb) 

Karty: 0.76 mm lub mniej (zgodny z ISO7810 typ ID-1) 

(Włączając w to karty wytłaczane w orientacji poziomej) 

Pojemność podajnika ADF*5 50 arkuszy (A4, 80 g/m2 lub 20 lb) 

Interfejs 
USB USB 3.1 Gen1 / USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1 (Typ złącza: Typ-B)*6 

Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n   |   Częstotliwość pasma: 2.4 GHz 

Wi-Fi Interfejs Tryb dostępu do punktu dostępu (tryb infrastruktury)*7  

Tryb bezpośredniego połączenia (tryb Ad-hoc) 

Wyświetlacz LCD 4.3 cali, kolorowy wyświetlacz dotykowy TFT 

Wymagania dotyczące zasilania AC 100 do 240 V, 50/60 Hz 

Zużycie 

energii 

Tryb pracy 17 W lub mniej 

Tryb uśpienia 

(podłączenie poprzez USB) 

1.5 W lub mniej 

Tryb uśpienia 

(podłączenie poprzez Wi-Fi) 

1.6 W lub mniej 

Środowisko pracy Temperatura: 5 do 35 °C (41 do 95 °F)  

Względna wilgotność: 20 do 80% (bez kondensacji)  

Wymiary  

(szerokość x głębokość x wysokość)*8 

292 x 161 x 152 mm (11.5 x 6.3 x 6.0 cali) 

Waga urządzenia 3.4 kg (7.5 lb) 

Certyfikaty zgodności ENERGY STAR®/RoHS 

Wykrywanie pobrań wielu kartek Wykrywanie zakładek (czujnik ultradźwiękowy), Wykrywanie długości 

dokumentów 

Sterowniki 

ScanSnap Home (sterownik ScanSnap)  

•Windows®: Nie obsługuje/nie wspiera TWAIN/ISIS™  

•macOS: Nie obsługuje/nie wspiera TWAIN 

1 rok standardowej gwarancji producenta Wymiana awansem – na następny dzień roboczy*9 

*1 Dostępne tylko po podłączeniu do komputera. *2 Szybkości skanowania mogą się różnić w zależności od używanego środowiska 
systemowego. *3 Skany będą wykonywane w „trybie Best (najlepszy)", jeśli krótsze boki będą miały mniej niż 105 mm, 
w pozostałych przypadkach skany będą wykonywane w „trybie Better (dobry)” *4 Dostępne we wszystkich trybach oprócz "trybu 
Excellent (doskonałego)" *5 Maksymalna pojemność różni się w zależności od gramatury papieru. *6 Niektóre komputery PC mogą 
nie rozpoznawać skanera ScanSnap, w przypadku gdy urządzenie jest podłączone poprzez port USB 3.0. W celu rozwiązania tego 
problemu należy sprawdzić i dostosować ustawienia komputera w BIOS/UEFI lub podłączyć urządzenie za pośrednictwem portu 
USB 2.0. *7 Tryb połączenia z punktem dostępu wymaga punktu dostępowego Wi-Fi lub routera.*8 Z wyłączeniem układacza 
i innych zewnętrznych komponentów urządzenia. *9 Okres ważności to 1 (słownie: jeden) rok liczony od daty zakupu urządzenia. 
Wymiana awansem odbywa się najczęściej w następnym dniu roboczym, jednakże z uwagi na ograniczenia geograficzne 
obowiązujące w niektórych krajach, wymiana może zająć 1-2 dni.  
 

Materiały eksploatacyjne 
Numer części Pozycja / nazwa Opis 
CON-CLE-W24 F1 Chusteczki do czyszczenia 

skanera (pakiet 24 szt.) 
Zestaw 24 chusteczek czyszczących F1 do skanerów Fujitsu. 

CON-3656-200K Zestaw materiałów 

eksploatacyjnych: 3656-200K 
Zestaw obejmuje 1x polka pobierania i 1 x rolka hamująca. 

Szacowany czas eksploatacji: do 200 000 skanów. 

PA03360-0013 Carrier Sheets (pakiet 5 sztuk) Przezroczyste rękawy do skanowania w formacie A3, małych, 

delikatnych lub uszkodzonych dokumentów. 
PA03770-0015 Carrier Sheets do zdjęć (pakiet 3 

sztuk) 
Przezroczyste rękawy do skanowania zdjęć i pocztówek. 

PA03951-0651 Torba do przenoszenia ScanSnap 

Type 5 
Przechowuje skaner i akcesoria, chroniąc urządzenie przed 

kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi (np. zadrapaniami). 
Obliczenia szacunkowe dotyczące czasu eksploatacji dokonano na podstawie użycia papieru o gramaturze 80g/m2 (20 lb). 
Obliczenia zakładają wykorzystywanie urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem, na zasadach opisanych w instrukcji obsługi. 
Rzeczywista żywotność materiałów eksploatacyjnych może się różnić w zależności od rodzaju używanego papieru 
oraz częstotliwości używania i czyszczenia skanera. Zaleca się częstsze czyszczenie skanera w przypadku stosowania papieru 
obrabianego chemicznie lub papieru samokopiującego. 

*Zalecamy używanie jedynie oryginalnych materiałów eksploatacyjnych. Uszkodzenia i problemy z prawidłowym 
funkcjonowaniem urządzenia, wynikające z użycia materiałów eksploatacyjnych innych niż oryginalne, podlegają opłatom 
naprawczym nawet w okresie gwarancyjnym. 

Opcjonalne oprogramowanie 
Numer części Pozycja / nazwa Opis 

PA43404-B043 ScanSnap Home 
(licencja dla 1 użytkownika) 

Umożliwia korzystanie z urządzenia ScanSnap iX1500 jednemu  

dodatkowemu użytkownikowi. 

 

Rozszerzona gwarancja 
Numer części Pozycja / nazwa Opis 

U3-EXTW-DKT 3 letnia gwarancja rozszerzona Wymiana awansem – następnego dnia roboczego*1 

Wydłuża standardową, roczną gwarancję producenta do 3 lat 
liczonych od daty zakupu skanera. 

*1 Wymiana awansem odbywa się najczęściej w następnym dniu roboczym, jednakże z uwagi na ograniczenia geograficzne 
obowiązujące w niektórych krajach, wymiana może zająć 1-2 dni.  

Wymagania systemowe 
•Wymagania dla komputerów PC 

Zgodne systemy operacyjne Windows® 10  

(32-bit / 64-bit) 

Windows® 8.1  

(32-bit / 64-bit) 

Windows® 7  

(32-bit / 64-bit) 

Oprogramowanie*1 

ScanSnap Home 1.0 *2 *3 Wspiera/Obsługuje Wspiera/Obsługuje Wspiera/Obsługuje 

ABBYY FineReader dla ScanSnap™ *4 Wspiera/Obsługuje Wspiera/Obsługuje Wspiera/Obsługuje 

Nuance® Power PDF Standard *5 Wspiera/Obsługuje Wspiera/Obsługuje Wspiera/Obsługuje 

 CPU Minimum: Intel® Celeron 1.8 GHz (2 core) lub wyższy Zalecane: 

Intel® Core™ i5 2.5 GHz lub wyższy 

Wymagania  

Pamięć RAM Minimum: 2 GB lub więcej  

Zalecane: 4 GB lub więcej 

sprzętowe*6 Porty USB Minimum: USB 1.1 

Zalecane: USB 3.1, USB 3.0 lub USB 2.0 

 Wolne miejsce na dysku 3,8 GB lub więcej wolnej przestrzeni dyskowej 

 Rozdzielczość Minimum: 1024 x 768 pikseli lub więcej 

*1 Obsługiwane są wyłącznie wyżej wymienione systemy operacyjne, z uwzględnieniem wymagań sprzętowych. W celu uzyskania 
aktualnych informacji dotyczących pomocy technicznej zapraszamy do odwiedzenia witryny ScanSnap 
(http://scansnap.fujitsu.com/global/dl/). *2 Instalacja wymaga komputera PC lub Mac, a do aktywacji oprogramowania niezbędne 
jest połączenie z Internetem. Odwiedź stronę http://scansnap.com/d , w celu uzyskania informacji dot. szczegółów pobierania 
plików instalacyjnych. *3 Program .NET Framework 4.7 lub nowszy musi być zainstalowany. Jeśli program nie jest zainstalowany, 
dokonaj jego instalacji za pomocą aplikacji ScanSnap Home. Do instalacji programu wymagane jest do 4,5 GB wolnego miejsca na 
dysku. *4 W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących pobierania, odwiedź witrynę pomocy technicznej ScanSnap 
(http://scansnap.fujitsu.com/global/dl/). *5 Aby uzyskać informacje dotyczące pobierania, zapoznaj się z certyfikatem licencji 
dołączonym do produktu. *6 Oprogramowanie ScanSnap i ScanSnap Home może nie działać prawidłowo lub skanować ze 
zmniejszoną prędkością, jeśli komputer nie spełnia wymagań wymienionych w sekcji Wymagania systemowe dla komputerów PC. 
* Wymagania systemowe dla komputerów PC są poprawne i aktualne w chwili publikacji niniejszego materiału informacyjnego, 
jednakże mogą ulec zmianie w przyszłości ze względu na zmiany w polityce wsparcia PFU, ABBYY, Nuance lub Microsoft. 

•Wymagania dla komputerów z systemem macOS 
Zgodne systemy operacyjne macOS Mojave 

10.14 

macOS High Sierra 

10.13 

macOS Sierra *1 

10.12 

Oprogramowanie*2 

ScanSnap Home 1.0 *3 Wspiera/Obsługuje Wspiera/Obsługuje Wspiera/Obsługuje 

ABBYY FineReader dla ScanSnap™ *4 Wspiera/Obsługuje Wspiera/Obsługuje Wspiera/Obsługuje 

Nuance® Power PDF Standard *5 Wspiera/Obsługuje Wspiera/Obsługuje Wspiera/Obsługuje 

 CPU Minimum: Intel® Core i5 1.4 GHz lub wyższy  

Zalecane: Intel® Core™ i5 2.5 GHz lub wyższy 

Wymagania 

sprzętowe*6 

Pamięć RAM Minimum: 2 GB lub więcej  

Zalecane: 8gb lub więcej 

 Wolne miejsce na dysku Co najmniej 2 GB dostępnej przestrzeni dyskowej 

 Rozdzielczość Minimum: 1024 x 768 pikseli lub więcej 

*1 Wymagany system operacyjny macOS v10.12.4 lub nowszy. *2 Obsługiwane są wyłącznie wyżej wymienione systemy 
operacyjne, z uwzględnieniem wymagań sprzętowych. W celu uzyskania aktualnych informacji dotyczących pomocy technicznej 
zapraszamy do odwiedzenia witryny ScanSnap (http://scansnap.fujitsu.com/global/dl/). * Instalacja wymaga komputera PC 
lub Mac, a do aktywacji oprogramowania niezbędne jest połączenie z Internetem. Odwiedź stronę http://scansnap.com/d , w celu 
uzyskania informacji dot. szczegółów pobierania plików instalacyjnych. *4 W celu uzyskania szczegółowych informacji 
, jednakże mogą ulec zmianie w przyszłości ze względu na zmiany w polityce wsparcia PFU, ABBYY, Nuance lub Apple. dotyczących 
pobierania, odwiedź witrynę pomocy technicznej ScanSnap (http://scansnap.fujitsu.com/global/dl/). *5 Aby uzyskać informacje 
dotyczące pobierania, zapoznaj się z certyfikatem licencji dołączonym do produktu. *6 Oprogramowanie ScanSnap i ScanSnap 
Home może nie działać prawidłowo lub skanować ze zmniejszoną prędkością, jeśli komputer Mac nie spełnia wymagań 
wymienionych w sekcji Wymagania systemowe dla komputerów z systemem macOS. 
* Wymagania systemowe dla komputerów z systemem macOS są poprawne i aktualne w chwili publikacji niniejszego materiału 
informacyjnego 

• Dołączone oprogramowanie 
Windows® macOS 

ScanSnap Home 

Nuance Power PDF Standard Nuance PDF Converter dla Mac*2 

ABBYY FineReader dla ScanSnap™ 

 

Zawartość opakowania 
Pozycja / nazwa Adnotacja 

Skaner ScanSnap iX1500 Obejmuje 1x zestaw materiałów eksploatacyjnych o szacowanej 

żywotności do 200 000 skanów. 

Instrukcje: 

- certyfikat licencji 

- instrukcja pobierania 

Oprogramowanie obejmuje: 
Licencje dla 4 użytkowników: (pobierz instrukcje zawarte na skanerze) 
- ScanSnap Home (Windows® / macOS) 
Licencje dla 4 użytkowników: (w celu pobrania szczegółowych informacji 
odwiedź stronę internetową dotyczącą wsparcia technicznego ScanSnap 
Support Site http://scansnap.fujitsu.com/global/dl/) 
- ABBYY FineReader dla ScanSnap™ (Windows® / macOS) 
Licencja dla 1 użytkownika: (Proszę zapoznać się z Certyfikatem licencji) 
- Nuance Power PDF™ Standard (Windows®) 
- Nuance PDF Converter dla Mac® (macOS) 

1x adapter AC  

2x kabel zasilający 1x EU / 1x UK 

1x kabel USB 3.0 Zgodny z USB 2.0 / 1.1 port 

1x Przewodnik powitalny  

1x Przewodnik dot. skanowania paragonów  

Ten skaner jest przeznaczony do digitalizacji materiałów, które mogą być przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa (w tym prawa autorskiego) i innymi przepisami. Użytkownicy ScanSnap są odpowiedzialni za sposób wykorzystywania 
urządzania. Użytkownicy skanera ScanSnap podczas jego eksploatacji zobowiązani sią do przestrzegania wszystkich obowiązujących 
lokalnych przepisów i praw, w tym, bez ograniczeń, praw autorskich. 
 
*ABBYY™ FineReader™ Engine © ABBYY. OCR by ABBYY. ABBYY i FineReader są znakami towarowymi należącymi do ABBYY 
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