
IRISNotes™ Air 3

تحويل مالحظاتك المكتوبة بخط اليد إىل مالحظات رقمية أينما كنت!

�ف ءاوس 
ي نملا 

�� يساردلا لصفلا وأ بتكملا وأ ل �نتعي ،تاعامتجا ةفرغ وأ   IRISNotes™ Air 3 ألا دحأ ثيح ؛تقولل اًيلعف ةرفوملا ةزهج
رتويبمكلا زاهج ىلع ريرحتلل لباق صن ىلإ اهليوحتب اًضيأ موقي نكلو ،كتاموسرو ديلا طخب ةبوتكملا كتاظحالم نيزختب طقف موقي ل 

يصخشلا   PC وأ Mac® إل ةزهاج حبصتو كب صاخلا .(Notepad وأ ®Outlook وأ Word) كيدل لضفملا صوصنلا جلاعم ىلإ اهلاسر

�نع كتاظحالم IRISNotes™ Air 3 زاهج لقني .كلذ نم لهسأ ةيمقرلا كتاظحالم ةكراشم نوكت نأ نكمي ل  كتزهجأ ىلإ ثوتولبلا 
�ناجملا قيبطتلا لضفبو ;(iOS وأ Android ليغشتلا ماظن) ةلومحملا 

ي روفلا ىلع تاظحالملا لاسرإ نكمي ،”IRISnotes™ 3“  دوزملا 
�نع  �نلا  إلا دي �نكل �نو

ي ىلع مسرلاو ةباتكلا ةيناكمإ IRISNotes™ Air 3 زاهج كل حيتي :اًعدبم نوكت نأ اًضيأ كنكمي .ةطاسبب اهظفح وأ 
�تلا روصلا 

ي !تنك امنيأ كئالمز وأ كتلئاع وأ كئاقدصأ عم اهتكراشم كنكمي ثيح لومحملا كفتاه مادختساب اهطاقتلا مت 

ات الرئيسية � المني

ي أي مكان. بدون الحاجة إىل جهاز كمبيوتر! •
ي أي وقت وف�

التقاط مالحظاتك ورسوماتك ف�
� دائًما • ) ورجال الأعمال المنشغل�ي � مناسب بشكل خاص للجهات التعليمية مثل (الطالب أو المدرس�ي
ي مالحظات الجتماعات •

جهاز فريد لرجال الأعمال المسافرين ومدون�
يعمل عىل أي ورق قياسي مع أي عبوة حن� قياسية (تتوفر عىل متجر IRIS عىل الويب). •
•  Word أو ®Outlook المزودة والتصدير إىل ®Macو PC تحويل مالحظاتك المكتوبة بخط اليد إىل نص قابل للتحرير بفضل برامج

 Notepad أو
� التعرف عىل خط اليد • وحدة تعلم لتحس�ي
• ®iPadو ®iPhoneي تم التقاطها باستخدام هاتفك الذكي وهاتفك اللوحي و

قم بالكتابة أو الرسم فوق الصور الت�
• .OCR يتم التعرف عىل 30 لغة بواسطة محرك
التعرف الفريد عىل النصوص والرسومات المجمعة. •
• .USB �ل توجد حاجة إىل تركيب بطاريات بفضل البطارية المدمجة القابلة للشحن عن
• .A4/letter تخزين حت� 100 صفحة
توافر وظائف الماوس واللوحة بالكامل عند التوصيل بجهاز كمبيوتر. •

الدليل المرجعي الرسيع

IRISNotes™ Air 3 جتنملا مسا

 765010458962 SKU

5420079900318 �نلا دوك ألا ميق ي�نورو علسلل 

765010741090 UPC-A زمر

847190 صصخملا زمرلا

x 15 x 3,2 19,8 سم (x 8.26 x 1.45 5.98 بوصة) (قمع x لوط x عافترا) قودنصلا مجح

280 جرام ( 0.61رطل)  قودنصلا نزو

20جرام  (0.044 رطل)       
x 14,5 13,3 سم (x 0.57 5.24 بوصة)

وزن القلم 
الحجم (طول x عمق) 

23جرام  (0.050 رطل)       
7,6 × 2,8 × 1.2 سم (2.99 × 1.10 × 0.47 بوصة)

وزن أداة الستقبال 
الحجم (ارتفاع x طول x عمق)

تغالية، الصينية  يطالية، الن� ية، الفرنسية، الألمانية، الإ � نجلني العربية، الهولندية، الإ
سبانية المبسطة، الإ

ي الصندوق
اللغات المضمنة ف�

قلم رقمي ووحدة استقبال USB • كابل USB • عبوة حن� •
يله  � نامج، يمكنك تن� نامج (ل يشتمل الصندوق عىل الن� x 1 جراب • رقم تسلسىلي للن�

(www.irislink.com/start : ي
ون� لكن� من خالل الموقع الإ

محتويات الصندوق



مواصفات الجهاز

اتصال بالموجات فوق الصوتية والأشعة تحت الحمراء التقنية

Low energy 4.0 Bluetooth

حواىلي 3.5 ساعة للشحن عادة الشحن بطارية داخلية قابلة لإ

عادة الشحن وحدة الستقبال: بطارية أيون ليثيوم قابلة لإ
عادة الشحن القلم: بطارية أيون ليثيوم قابلة لإ

نوع البطارية

أداة استقبال: 16 ساعة
القلم: 60 ساعة

عمر البطارية (كتابة متواصلة)

عبوة حن� قياسية (طولها 67 مم × قطرها 2.35 مم) عبوة الحن�

A4/Letter حت� حجم منطقة التغطية

.A4/letter تخزين حت� 100 صفحة سعة التخزين

الحد الأدن� من متطلبات الكمبيوتر

®Windows ـل جمارب

-  Intel® CORE i5 :وحدة المعالجة المركزية
Microsoft® Windows® 10,8 أو 7 -
ي 1 جيجا بايت. -

ذاكرة وصول عشوانأ
1جيجا بايت مساحة خالية عىل القرص الصلب. -
منفذ USB 2.0 واحد متاح. -

�نلا ®Mac ماظنل جما

Intel® CORE i5 ـب دوزم ®Mac رتويبمك زاهج -
- Mac OS® X: ينيس El Capitan/ ا
أناوشع لوصو ةركاذ -

ي (تياب اجيج 1 مادختساب ىصوي) تياب اجيم 512 
.بلصلا صرقلا ىلع ةيلاخ ةحاسم تياب اجيج1 -
.حاتم دحاو USB 2.0 ذفنم -

تاقيبطت

إلا - ألاو iOS 7.0 رادص ثدح
إلا - ألا وأ OS 4.3 رادص .ثدح
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