IRISPen Executive 7
U scant, het programma typt en vertaalt.
De IRISPen™ Executive 7 is een scannerpen met volledige tekstherkenningsfunctionaliteit. De pen werkt net als een markeerpen! U hoeft alleen maar met
de pen over de gedrukte informatie in kranten, tijdschriften, boeken, brieven
enzovoort te gaan. De tekst verschijnt meteen op uw computerscherm, op de
plek waar uw cursor zich bevindt.
De pen is ook voorzien van een geïntegreerde vertaalfunctie naar meer dan
50 talen. Selecteer de taal waarnaar u uw tekst wilt vertalen, ga met de pen
over uw papieren document heen en de vertaling verschijnt binnen enkele
seconden op uw scherm.
Belangrijkste kenmerken
•
•
•
•
•
•
•
•

Draagbaar en met USB-voeding.
Tekst- en cijferherkenning.
Tabelscheidingsmodus.
Geavanceerde streepjescodeherkenning.
Vertaling van gescande tekst in 55 talen.
Tekst-naar-spraakfunctie (meer dan 55 talen)
Meertalige oplossing (meer dan 130 herkende talen).
Complete integratie in bijna elke toepassing (Word, Excel®, Outlook® enz.). De
pen werkt als een toetsenbordemulator.
• Inclusief IRISCompressor™Pro-proefversie voor 30 dagen. U klikt met de
rechtermuisknop op een beeld en het wordt geconverteerd in een standaard,
volledig doorzoekbaar PDF-bestand dat tot 10 keer kleiner is.
Korte samenvatting
Productnaam

IRISPen Executive 7

SKU

457887

EAN-code

7650104578870

Douanecode

847190

Afmetingen verpakking (h 19,8 x 15 x 3,2 cm
x b x d)
Gewicht verpakking

260 g

Afmetingen scanner (h
x l x d)

3,5 x 14 x 2,5 cm

Gewicht scanner

60 g

Inhoud van de verpakking Scannerpen • Software voor pc op cd-rom •
Verkorte handleiding • IRISCompressor™ Proproefversie voor 30 dagen
Talen op de verpakking

Arabisch, Nederlands, Engels, Frans, Duits,
Italiaans, Portugees, Spaans, Russisch

Ondersteunde talen

Meer dan 130 (volledige lijst op www.irislink.
com)

Belangrijkste voordelen
• Tekst- en cijferherkenning
De woorden, zinnen, alinea’s en getallen worden van elk gedrukt document
naar uw computer overgezet.
• Slimme spraaksynthese
De IRISPen™ Executive 7 is voorzien van een intelligente
spraaksynthesefunctie, waarmee u uw gescande tekst direct kunt horen in
meer dan 55 talen.
• Scannen van afbeeldingen
Logo’s, handtekeningen enzovoort... elke kleine afbeelding kan snel worden
gescand en automatisch worden geïmporteerd in uw computer.
• Geavanceerde streepjescodeherkenning.
19 herkende streepjescodes, inclusief CMC7.
• Meertalige oplossing
De OCR-engine herkent meer dan 130 verschillende talen.
• Intelligente wizard voor gemakkelijke verwerking
Tekst, cijfers of kleine afbeeldingen? Bij alles wat u moet scannen, begeleidt
de intuïtieve wizard u doorheen het proces.
• Inclusief IRISCompressor Pro-proefversie voor 30 dagen.
U klikt met de rechtermuisknop op een beeld en het wordt geconverteerd in
een standaard, volledig doorzoekbaar PDF-bestand dat tot 10 keer kleiner is.
• Onbeperkte toepassingen
Word, Excel®, Outlook® enzovoort. Noem maar op! U plaatst uw cursor in
uw favoriete toepassing en de gescande tekst, getallen of afbeeldingen
verschijnen automatisch op de cursorpositie.
Minimale computervereisten
-- Intel® Pentium®-pc of gelijkwaardig aanbevolen
-- Microsoft® Windows® 8, 7, Vista®, XP of 2000
-- 180 MB vrije ruimte op harde schijf
-- Ten minste één vrije USB-poort
-- Internetverbinding voor eenmalige activering
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