
IRISNotes Executive 2

Transporte a sua escrita para o mundo digital!

O IRISNotes™ Executive 2 envia as suas notas manuscritas e gráficos 
directamente para o iPhone® ou iPad®, prontos para serem partilhados 
instantaneamente por e-mail. Do mesmo modo, permite-lhe escrever e 
desenhar em fotografias tiradas com o iPhone® ou iPad®, para que possa 
partilhá-las no Facebook ou no Flicker® em apenas alguns cliques, onde quer 
que esteja!

Em casa, o IRISNotes™ Executive 2 permite realmente poupar tempo; não só 
armazena as notas manuscritas e gráficos, mas também os transforma em 
texto editável no PC ou Mac®, prontos a serem enviados para o processador de 
texto que preferir (Word, Outlook®, Notepad).

Funcionalidades principais

• Capture as suas notas e desenhos a qualquer altura e em qualquer lugar. Sem 
necessidade de um computador!

• Não são necessárias outras baterias graças à bateria USB recarregável 
incorporada.

• Escreva e desenhe em fotografias tiradas com o iPhone® ou guardadas no 
iPad®.

• Transforme as suas notas manuscritas em texto editável graças ao software 
para PC e Mac® fornecido e exporte-as para Outlook®, Word ou Notepad .

• Funciona em qualquer papel padrão, recarga de tinta padrão (disponível na 
webshop da I.R.I.S.).

• 30 idiomas reconhecidos pelo motor OCR.
• Reconhecimento exclusivo de texto e gráficos combinados. 
• Armazene até 100 páginas A4/carta.
• Total funcionalidade do rato e do tablet quando ligado ao computador. 
• Módulo de formação.

Guia de consulta rápida

Nome do produto IRISNotes™ Executive 2

SKU 457489

Código EAN 7650104574896

Código alfandegário 847190

Tamanho da caixa (A x C x P) 20 x 15 x 3,5 cm

Peso da caixa 320 g

Peso da caneta 16 g

Peso do receptor 26 g

Idiomas da caixa Alemão, Árabe, Espanhol, Francês, Holandês, Inglês, 
Italiano, Português, Russo

Conteúdo da caixa Caneta digital e receptor USB • Cabo USB • Conector 
de 30 pinos Apple® • Recarga de tinta • Software e 
controladores para Windows® e Mac® em CD-ROM • 
Catálogo P&T •  Guia rápido do utilizador



Especificações do hardware

Tecnologia Ultra-som e infravermelhos

Bateria interna recarregável Cerca de 3,5 horas para carregar

Tipo de bateria Receptor: bateria de iões de lítio recarregável
Caneta: bateria de iões de lítio recarregável

Autonomia da bateria (escrita 
contínua)

Receptor: 16 horas
Caneta: 11 horas

Recarga de tinta Recarga padrão (67 mm de comprimento x 2,35 
mm de diâmetro)

Área de cobertura Até A4/carta

Capacidade de armazenamento Até 100 documentos A4/carta

Requisitos mínimos do computador

Software para Windows®

 - É recomendado um PC baseado em Intel® Pentium® ou equivalente.
 - Microsoft® Windows® 7, Vista® ou XP.
 - 512 MB de memória RAM.
 - 100 MB de espaço livre no disco rígido.
 - Unidade CD-ROM e pelo menos uma porta USB disponível.

Software para Mac OS®

 - Computador Mac® com Intel® CORE Duo 1 GHZ (apenas Intel® de 32 bits, 
sem PPC).

 - Mac OS® X versão 10.4 ou superior (compatível com Mac OS® X Lion!).
 - 512 MB de RAM (recomenda-se 1GB).
 - 475 MB de espaço livre no disco rígido.
 - Unidade CD-ROM e pelo menos uma porta USB disponível.

© Copyright 2015 IRIS s.a.
Todos os direitos reservados para todos 
os países. IRIS, os nomes de produtos 
IRIS, os logótipos IRIS e os logótipos 
dos produtos IRIS são marcas regista-
das da IRIS Todos os outros produtos 
e nomes mencionados são marcas 
comerciais ou marcas registadas dos 
respectivos proprietários.

www.irislink.comT140901-07


