
IRISNotes Executive 2

Przenieś swoje odręczne pismo do świata cyfrowego!

IRISNotes ™ Executive 2 przesyła wasze odręczne notatki i wykresy 
bezpośrednio do iPhone® lub iPad®, i są one od razu gotowe do udostępnienia 
poprzez e-mail. Umożliwia również  pisanie i rysowanie na zdjęciach 
zrobionych w  iPhone® lub iPad®, więc można je udostępniać na Facebooku 
lub Flicker® po  zaledwie kilku kliknięciach, niezależnie od tego gdzie się 
znajdujesz!

Gdy jest się w domu, IRISNotes ™ Executive 2 realnie oszczędza czas; nie tylko 
będzie  przechowywał  wasze odręczne notatki i wykresy, ale także przekształci 
je w edytowalny tekst  na komputerze PC lub Mac®, gotowy do wysłania do 
waszego ulubionego edytora tekstu (Word, Outlook®, Notepad).

Podstawowe zalety

• Skanuje  notatki i rysunki w dowolnym miejscu. Komputer nie jest potrzebny!
• Brak baterii  dzięki wbudowanemu akumulatorowi USB.
• Pisanie i rysowanie na zdjęciach wykonanych  iPhone® lub zapisanych na iPad®.
• Przekształca odręczne notatki na tekst edytowalny dzięki oprogramowaniu PC i
• Mac®  i eksportuje  do Outlook®, Word lub Notepad.
• Działa na każdym standardowym papierze, standardowy wkład tuszu 

(dostępny w sklepie internetowym  I.R.I.S).
• Rozpoznaje 30 języków na  OCR.
• Unikalne rozpoznawanie połączeń  tekstów i wykresów.
• Przechowuje  do 100 stron formatu A4 / listu.
• Po podłączeniu do komputera, pełna funkcjonalność myszy i tabletu.
• Moduł Trainer.

Skrócona specyfikacja
Nazwa produktu                IRISNotes™ Executive 2

SKU 457489

Kod EAN                           7650104574896

Kod niestandardowy           847190

Wymiary opakowania  
(wys x szer x gł)     

20 x 15 x 3,5 cm (7,87 x 5,90 x 1,37 in)

Waga opakowania              320g (0.70 lbs)

Waga pióra               16g  (0.035 lbs)

Waga odbiornika                26g  (0.057 lbs)

Języki na opakowaniu        Arabski, holenderski, angielski, francuski, niemiecki, 
włoski, portugalski, rosyjski, hiszpański

Zawartość opakowania       Pióro cyfrowe i odbiornik USB • Kabel USB •złącze  
Apple®30-pinowe• Wkład z tuszem  

• Oprogramowanie wraz ze sterownikami dla sys-
temów Windows® i Mac®  na CD-ROM • Katalog P & 
T  • Kupon rabatowy  na następny zakup • Skrócona 
instrukcja obsługi



Specyfikacja sprzętu

Technologia                         Podczerwień i ultradźwięki

Akumulator wewnętrzny      Około 3,5 godziny pracy przed ponownym  
naładowaniem

Typ baterii                                  Odbiornik: akumulator litowo-jonowy
 Pióro: akumulator litowo-jonowy

Żywotność baterii (ciągłe 
pisanie)               

Odbiornik: 16 godzin 
Pióro: 11 godzin                                                                

Wkład z tuszem                   Wkład standardowy (67mm długości   x 
2,35mm średnica)

Zasięg skanowania                    Rozmiar A4 /  listu

Pojemność pamięci                    Do 100 dokumentów formatu A4 / listu

Minimalne wymagania dla  komputera

Programy dla Windows

 - Intel® Pentium® PC lub zalecany równoważny.
 - Microsoft® Windows® 7, Vista lub XP.
 - 512 MB pamięci RAM.
 - 100 MB wolnego miejsca na dysku.
 - Napęd CD-ROM, i dostępny co najmniej jeden port USB.

Oprogramowanie dla Mac OS®

 - Komputer Mac® Intel® Core Duo 1GHz (tylko 32-bitowy Intel,  nie PPC).
 - Mac OS® X w wersji 10.4 lub nowszej (kompatybilny z systemem Mac OS® 
X Lion!).

 - 512 MB pamięci RAM (zalecane 1 GB).
 - 475 MB wolnego miejsca na dysku twardym.
 - Napęd CD-ROM i dostępny co najmniej jeden port USB.

© Copyright 2015 IRIS S.A.
Wszelkie prawa zastrzeżone dla wszyst-
kich krajów. IRIS, nazwy produktów 
IRIS, logo IRIS  i logo produktów IRIS są 
znakami towarowymi IRIS Wszystkie 
inne wymienione w tym dokumencie 
produkty i nazwy są znakami towa-
rowymi lub zastrzeżonymi znakami 
towarowymi  ich właścicieli.

www.irislink.comT151030-01


