
IRISNotes Executive 2

Uw handschrift gedigitaliseerd!

IRISNotes™ Executive 2 verzendt uw handgeschreven notities en tekeningen 
direct naar uw iPhone® of iPad®, klaar om onmiddellijk via e-mail gedeeld te 
worden. U kunt er ook mee schrijven en tekenen op foto’s die met uw iPhone® 
of iPad® genomen zijn, zodat u ze kunt delen op Facebook of Flicker® in slechts 
een paar klikken, waar u zich ook bevindt!

Eenmaal thuis bespaart de IRISNotes™ Executive 2 u veel tijd; hij slaat niet 
alleen uw handgeschreven notities en tekeningen op, maar zet ze ook om in 
bewerkbare tekst op uw PC of Mac®, klaar om naar uw favoriete tekstverwerker 
(Word, Outlook®, Notepad) verzonden te worden.

Belangrijkste kenmerken

• Leg uw notities en tekeningen altijd en overal vast. Geen computer nodig!
• Geen batterijen nodig dankzij de ingebouwde, met USB oplaadbare batterij.
• Schrijf en teken op afbeeldingen die met uw iPhone genomen zijn of 

opgeslagen zijn op uw iPad®.
• Converteer uw handgeschreven notities in bewerkbare tekst dankzij de 

meegeleverde PC en Mac® software en exporteer ze naar Outlook®, Word of 
Notepad .

• Werkt op standaard papier, met standaard inktvullingen (verkrijgbaar in de 
webshop van I.R.I.S.).

• 30 talen herkend door de OCR engine.
• Unieke herkenning van gecombineerde tekst en tekeningen. 
• Sla maximaal 100 A4-pagina’s op.
• Volledige functionaliteit van muis en tablet bij koppeling met pc. 
• Trainer module.

Korte samenvatting

Productnaam IRISNotes™ Executive 2

SKU 457489

EAN-code 7650104574896

Custom code 847190

Afmetingen verpakking 20 x 15 x 3,5 cm  (H x L x D)

Gewicht van de doos 320g (0.70 lbs)

Gewicht van de pen 16g  (0.035 lbs)

Gewicht van de ontvanger 26g  (0.057 lbs)

Talen op de doos Arabisch, Nederlands, Engels, Frans, Duits, 
Italiaans, Portugees, Russisch, Spaans

Inhoud van de doos Digitale pen en USB-ontvanger • USB-kabel • 
Apple® 30-pin connector • Inktvulling • Software 
en drivers voor Windows® en Mac® op cd-rom 
• P&T-catalogus •  Kortingsbon voor volgende 
aankoop • Beknopte gebruiksaanwijzing



Specificaties van de hardware

Technologie Ultrasoon en infrarood

Oplaadbare interne batterij Laadtijd ca. 3,5 uur

Batterijtype Ontvanger: oplaadbare lithium-ion batterij
Pen: oplaadbare lithium-ion batterij

Gebruiksduur batterij (continu 
schrijven)

Ontvanger: 16 uur
Pen: 11 uur

Inktvulling Standaard vulling (67mm long x 2,35mm 
diameter)

Dekking Tot A4/letter size

Opslagcapaciteit Maximaal 100 A4-pagina's

Minimale computervereisten

Software voor Windows®

 - Intel® Pentium® PC of gelijkaardig aanbevolen.
 - Microsoft® Windows® 7, Vista® of XP.
 - 512MB RAM.
 - 100MB vrije ruimte op harde schijf.
 - CD-ROM lezer en minstens één vrije USB-poort.

Software voor Mac OS®

 - Mac® computer met Intel® CORE Duo 1GHZ (alleen 32bit Intel®, geen PPC).
 - Mac OS® X versie 10.4 of hoger (compatibel met Mac OS® X Lion!).
 - 512MB RAM (1GB aanbevolen).
 - 475MB vrije ruimte op harde schijf.
 - CD-ROM lezer en minstens één vrije USB-poort.
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