IRIScan™ Anywhere 5 Wifi
ش
�ء ،ف ي� أي مكان .بدون الحاجة إىل جهاز كمبيوتر !
مسح أي ي
يتم� بأنه خفيف الوزن ومستقل ويعمل بطاقة البطارية ،أ
يعت�  IRIScan™ Anywhere 5 Wifiالمضغوط والذي ي ز
الداة المثالية للتخلص من
ب
ين
ين
تقريبا ف� نز
المتنقل� التقاط
للمستخدم�
الم�ل أو أثناء التنقل ،حيث يتيح
المستندات الورقية .ب
يعت� ً
مثاليا لمسح أي نوع من المستندات ً ي
المستندات وجهات االتصال وبطاقات العمل والإيصاالت والمزيد بسهولة فائقة ،بدون استخدام كمبيوتر!
ئ
تلقائيا إىل بطاقة  ™MicroSDالمزودة ويكون جاه ًزا للإرسال بع� Wi-Fi
فقط قم بتمرير المستند بع� الماسح
الضو� المحمول؛ يتم حفظه ً
ي
الشخص  PCأو  .Macما
الذك أو  ®iPadأو  ®iPhoneأو جهاز  ™Androidاللوحي) أو جهاز الكمبيوتر
إىل جميع أجهزتك المحمولة
(هاتفك ي
ي
أن تعود إىل نز
تلقائيا إىل ملفات قابلة للتحرير بواسطة برنامج  IRISالرائد ف ي�
الممسوحة
المستندات
تتحول
المكتب،
الم�ل أو عندما تكون ف ي�
ً
التعرف عىل الحروف  ،™Readirisمما يتيح لك أرشفتها أو تحريرها أو مشاركتها.
أ
يناسب تماما كل متطلبات المسح لمستخدمي حزمة أ
ت
ال� تحتاج للمسح أثناء التنقل ،مثلما هو الحال
العمال
ي
ً
الصغ�ة والمتوسطة والطراف ي
العقاق� الصيدالنية،
ف ي� قطاع النقل (بوليصة الشحن ،توقيعات مذكرات التسليم ،إلخ) ،أو قطاع الرعاية الصحية (الوصفات الطبية ،قائمة
ي
العامل� ف
ن
توف� مساحة إضافية عىل مكتبك!
مع
الحركة
بحرية
تمتع
االستشارية.
المهام
�
إلخ) أو
ي
ي ي
يز
الم�ات الرئيسية
لقنتم ي�ئوض حسام
• •مضغوط ويعمل بطاقة البطارية .ال يلزم توفر جهاز كمبيوتر أو كابالت للقيام بالمسح!
• •مسح ما يصل إىل  100مستند  A4ف ي� وضع البطارية.
• •المسح إىل تنسيق  JPEG/PDFش
مبا�ة.
• •درجات دقة المسح 300/600/1200 :نقطة لكل بوصة
• •لوحة عرض  TFTملونة  1.44بوصة لمعاينة فورية للمسح.
• •رسعة المسح – /A4ألوان
 .-ةقيقدلا ي�ف ةحفص : 12ةصوب لكل ةطقن 300/600 .-ةقيقدلا ي�ف ةحفص : 8ةصوب لكل ةطقن 1200مبا�ة إىل بطاقة  ™microSDالخاصة بك ت
ت
ال� تم مسحها ش
(ح�  32جيجا بايت).
• •حفظ المستندات ي
• •تم ي ن
تضم� بطاقة  ™MicroSDمجانية.
• •مشاركة المستندات الممسوحة الخاصة بك بع�  Wi-Fiإىل أي جهاز ( ™iOS®/Androidوجهاز الكمبيوتر.)®Mac/
الذك.
• •تطبيقات  ™iOS®/Androidللنقل بشكل سهل بع� اتصال  Wi-Fiإىل الجهاز اللوحي والهاتف ي
) رالود/وروي  200نم �ثكأ ح �تقملا ةئزجتلا رعس ةميق( ةنمضم ةيناجم ةيوق جمارب ةمزح
ق
ور� أو  PDFأو ملف صورة إىل مستندات  Officeقابلة للتحرير وتحميلها إىل  Cloudبنقرة
• • :™Readirisبرنامج  – OCRتحويل أي مستند ي
واحدة.
ت
ال� تم مسحها وتصديرها إىل مدير جهات
• • :™Cardirisبرنامج التعرف عىل بطاقات العمل  -تتم ً
تلقائيا إعادة كتابة بطاقات العمل ي
االتصال المفضل لديك ( ،®!Outlook®، ACTأو ما شابه)
(ح�  50مرة أصغر ودون تغي� جودة الصورة أ
• • :IRISCompressor™ Proإنشاء ملفات  PDFمفهرسة ومضغوطة ضغطًا فائقًا ت
الصلية)،
ي
نموذجية أ
للرشفة أو ت
اس�داد المعلومات أو المشاركة.
الدليل المرجعي الرسيع
جتنملا مسا
SKU

علسلل ي�بوروألا ميق �تلا دوك

صصخملا زمرلا

حجم الصندوق (ارتفاع  xطول  xعمق)
وزن الصندوق
اللغات المضمنة ف ي� الصندوق
محتويات الصندوق

IRIScan™ Anywhere 5 Wifi
458846
5420079900196
847190
)ةصوب  (5.43 x 12.12 x 2.28مس 13,8 x 30,8 x 5,8
)لطر  (2مارج 900
الإنجل�ية ،الفرنسية ،أ
يز
اللمانية ،الإيطالية ،بال�تغالية،
العربية ،الصينية المبسطة،
الروسية ،الإسبانية
ئ
الضو�  • IRIScan™ Anywhere 5 Wifiكابل  • USBبطاقة  ™MicroSDمجانية
الماسح
ي
• ورقة معايرة • قطعة قماش للتنظيف • مجموعة برامج لكل من  PCو ®Macمتوفر
للتحميل من www.irislink.com/start

ئ
الضو�
مواصفات الماسح
ي
 xلوط  xعافترا( ي�ئوضلا حساملا مجح
)قمع
ي�ئوضلا حساملا نزو
تادنتسملا ةيذغت
روصلا رعشتسم
ةقدلا ميق
ناولأ حسم
تافلملا تاقيسنت
قرولا مجحل ىصقألا دحلا
شاشة ملونة
ئ
الضو�
 10لغات لقائمة الماسح
ي
البطارية
طريقة الشحن

)ةصوب  (1.73 × 10.62 × 2.12مس 3,5 × 27,5 × 4.4
)لطر  (0.73مارج 330
)ةدرفنم ةحفص ةيذغت عون( تادنتسملل ةيئاقلت ةيذغت
) (CISلاصتالا تاهج روص رعشتسم
ةصوب/ةطقن 300/600/1200
ضيبأو دوسأ/ناولأ
JPEG/PDF
� A4تح
ةصوب  1.44ةنولم ضرع ةشاش
ةينيصلا ،ةيسورلا ،ةيدنلوهلا ،ةيلاطيإلا ،ةيناملألا ،ةيسنرفلا ،ةينابسالا ،ةي ز�يلجنإلا
ةينابايلا ةيديلقتلاو ةطسبملا
ةعاسلا� /يبمأ يللم  1200ةجمدملا مويثيللا رميلوب ةيراطب
 A4ةحفص � 100تح :لماكلا نحشلا دنع ي�ئوضلا حسملا ةعس
كابل USB

الحد أ
ال ن
د� من متطلبات الكمبيوتر
ي�ئوضلا حساملا
-

حاتم لقألا ىلع دحاو  USBذفنم-ةعسلا �يبك نيزختلا تالوكوتورب معدي ليغشت ماظن يأ ىلع تيبثتلل لباق

® Windowsماظنل جما �بلا ةعومجم
-

هلداعي ام وأ ® Intel® Pentiumىلع دمتعي رتويبمك زاهج مادختساب ىصويMicrosoft® Windows® 10، 8، 7تياب اجيم  512ي�ئاوشع لوصو ةركاذ مادختساب ىصويبلصلا صرقلا ىلع ةيلاخ ةحاسم تياب اجيج 1-جمان �بلا لي ز�نتل تن �تنإلا �بع لاصتا

® Mac OSماظنل جما �بلا ةعومجم
-

® Intelجلاعمب دوزم ® Macرتويبمك زاهجثدحأ وأ  10.9رادصإلا Mac OS® Xتياب اجيم  512ي�ئاوشع لوصو ةركاذ مادختساب ىصويبلصلا صرقلا ىلع ةيلاخ ةحاسم تياب اجيج 1-جمان �بلا لي ز�نتل تن �تنإلا �بع لاصتا
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