IRISNotes 3
™

El yazınızı dijital, düzenlenebilir notlara dönüştürün!
Evde, ofiste, sınıfta ya
kazandırır; sadece elle
aynı zamanda tercih
gönderilmeye hazır

da toplantı odasında IRISNotes™ 3 size gerçekten zaman
yazılmış notlarınızı ve çizimlerinizi depolamakla kalmaz,
ettiğiniz metin işlemcisine (Word, Outlook®, Notepad)
olarak PC'nizde düzenlenebilir metne dönüştürür.

Kullanımı kolay IRISNotes™ 3'ü normal bir kalem gibi standart kağıt ve mürekkep
kartuşlar ile kullanabilirsiniz. Yeni dahili lityum pili sayesinde IRISNotes™ 3 kolayca
şarj edilebilir ve 10 tam saate kadar sürekli yazmanıza olanak tanır. Bağımsız bir araç
olarak, doktorlar, avukatlar, mimarlar, yöneticiler, satış temsilcileri gibi serbest meslek
sahipleri için ve öğrencilerin yazmayı öğrenmelerinde veya dersler sırasında anında not
almalarında yararlıdır. Aldığınız notları tekrar yazmanıza gerek yok!
Başlıca özellikler
• İstediğiniz zaman ve istediğiniz yerde notlarınızı ve çizimlerinizi yakalayın. Bilgisayara
gerek yoktur!
• Özellikle eğitim ortamındakiler (öğrenci ya da öğretmen gibi) ve hareket halindeki iş
adamları için uygundur
• İş yolculuklarında ve toplantı notu tutanlar için benzersiz bir cihazdır
• Herhangi bir standart kağıtta, standart mürekkep kartuşla kullanılabilir (I.R.I.S.'in web
mağazasında sunulmaktadır).
• Verilen PC yazılımı sayesinde elle yazılmış notlarınızı düzenlenebilir metne çevirin ve
Outlook®, Word veya Notepad'e aktarın
• Gelişmiş el yazısı tanıma için öğrenme modülü
• OCR motoru tarafından tanınan 30 dil.
• Benzersiz metin ve çizim karışımı tanıma.
• USB'den şarj edilebilir yerleşik pil sayesinde pillere ihtiyaç yok.
• 100 kadar A4/mektup boyutunda sayfa saklar.
Hızlı başvuru kılavuzu
Ürün adı

IRISNotes™ 3

SKU

458961

EAN kodu

5420079900301

UPC-A kodu

765010741083

Gümrük kodu

847190

Kutu boyutu (Y x U x D)

19,8 x 15 x 3,2 cm (5.98 x 8.26 x 1.45 inç)

Kutu ağırlığı

280 gr (0.61 lb)

Kalem ağırlığı
Boyut (U x D)

20 gr (0.044 lb)
3,3 x 1,45 cm (5.24 x 0.57 inç)

Alıcı ağırlığı
Boyut (U x G x D)

26 gr (0.057 lb)
7,6 x 2,8 x 1,2 cm (2.99 x 1.10 x 0.47 inç)

Kutu dilleri

Arapça, Hollandaca, İngilizce, Fransızca, Almanca,
İtalyanca, Portekizce, Basitleştirilmiş Çince, İspanyolca

Kutu içeriği

Dijital kalem ve USB alıcı • USB kablosu • Piller ve
mürekkep kartuşu •
1 x Taşıma torbası • Yazılım seri numarası (Yazılım
kutuya dahil değildir, şu adresten indirebilirsiniz : www.
irislink.com/start)

Donanım teknik özellikleri
Teknoloji

Ultrasound ve infrared

Şarj edilebilir dahili pil

Şarj olması yaklaşık 3.5 saattir

Pil tipi

Alıcı: şarj edilebilir lityum-iyon pil
Kalem: şarj edilebilir lityum-iyon pil

Pil ömrü (sürekli yazma)

Alıcı: 10 saat
Kalem: 60 saat

Mürekkep kartuşu

Standart kartuş (67 mm uzunluğunda x 2.35 mm
çapında)

Kapsama alanı

A4/mektup boyutuna kadar

Depolama kapasitesi

100 A4/mektup boyutuna kadar belge

Minimum bilgisayar gereksinimleri
Windows® için yazılım
-- CPU: Intel® CORE i5
-- Microsoft® Windows® 10,8 veya 7
-- 1GB RAM.
-- 1GB kullanılabilir sabit disk alanı.
-- Kullanılabilir bir USB 2.0 portu.

Document to Knowledge

TM

A CANON COMPANY

CANON GROUP
T161220-01

© Telif Hakkı 2016 IRIS s.a.
Tüm hakları tüm ülkeler için saklıdır IRIS,
IRIS ürün isimleri, IRIS logoları ve IRIS ürün logoları IRIS'e ait ticari markalardır. Bahsedilen
diğer tüm ürünler ve isimler, sahiplerine ait
ticari markalar veya tescilli ticari markalardır.

www.irislink.com

