
Uniwersalny skaner w myszy komputerowej
Skaner w Twojej dłoni!
Skanowanie od teraz będzie znacznie łatwiejsze dzięki wszechstronnemu skanerowi 
wbudowanemu w mysz komputerową: IRIScan™ Mouse 2. Teraz skaner trzymasz w 
dłoni przez cały czas! 
Kliknij przycisk skanowania, przesuń mysz w dowolnym kierunku na dokumencie 
papierowym i zobacz, jak tekst i obrazy pojawiają się natychmiast na ekranie komputera. 

Nigdy nie będziesz już wpisywać ponownie tego samego tekstu! 
Dzięki technologii OCR I.R.I.S. dowolny tekst na obrazie zostanie zeskanowany i 
rozpoznany; przeciągnij go i upuść do aplikacji Microsoft® Office (Word, Excel® itd.), a 
następnie edytuj i wgraj do zasobów chmury jednym kliknięciem.

Spersonalizuj myszkę!
Model IRIScan™ Mouse 2 dostępny jest z dwiema wymiennymi nakładkami (czarna 
i niebieska)... A jeśli chcesz, aby dopasować mysz do swojego stylu jeszcze bardziej, 
online dostępnych jest 8 dodatkowych kolorów! 

Najważniejsze funkcje

• Uniwersalne połączenie skanera i myszy o pełnej funkcjonalności!
• Skanuj dowolne dokumenty, gazety, umowy, zdjęcia i dużo więcej, aż do formatu A3.
• Przeciągaj i upuszczaj tekst i obrazy do ulubionych aplikacji.
• Edytuj zeskanowane teksty bezpośrednio w aplikacjach Word, Outlook®, Excel® itd.
• Przesyłaj skany do chmury (Evernote®) oraz do serwisów Facebook, Twitter, Flickr.
• Przesyłaj swoje skany e-mailem do kolegów, rodziny i znajomych jednym kliknięciem!
• Rozdzielczość skanowania 300 dpi pozwalająca na uzyskanie optymalnej jakości 

skanowania.
• Drukuj zeskanowane dokumenty bezpośrednio z poziomu wybranej aplikacji.
• Wielojęzyczne rozwiązanie OCR: skanuj i rozpoznawaj dokumenty papierowe 

w ponad 130 językach (m.in. języki azjatyckie, rosyjski i arabski!).

Specyfikacja

Nazwa produktu IRIScan™ Mouse 2

SKU 458124

Kod EAN 7650104581245

Kod celny 847190

Stand. cena detaliczna, Euro (z 
VAT-em)

59 EUR

Wymiary opakowania (W x 
D x S)

17 x 20 x 4,8 cm

Masa opakowania 360 g

Wymiary skanera (W x D x S) 2,8 x 12 x 5,7 cm

Masa skanera 110 g

Wersje językowe na opako-
waniu

angielski, arabski, francuski, hiszpański, niderlandzki, 
niemiecki, portugalski, rosyjski, włoski

Zawartość pudełka Skaner w myszy IRIScan™ • Pakiet oprogramowania na 
płycie CD • Karta IRISCompressor™ (30-dniowy okres 
testowy) • Wymienne nakładki do myszy (czarna i 
niebieska)

dla Windows®



Specyfikacja

Technologia Skanowanie w technologii SLAM

Czujnik myszy Czujnik laserowy (1200 dpi)

Rozdzielczość skanowania do 300 dpi

USB 2,0

Pobór mocy 0,625 W

Obszar pokrycia do A3

Aplikacje Microsoft® Office, Adobe® Photoshop®

Formaty zapisu (aplikacje) PDF / JPG / TIFF / BMP / PNG / XLS / DOC

Przyciski 3 przyciski (kliknięcie prawym przyciskiem, 
lewym przyciskiem, kliknięcie kółkiem)/ 
1 kółko / 1 przycisk skanowania

Minimalne wymagania systemowe

• Intel Core Duo 1,2 GHz lub AMD Athlon 64 X2 1,7 GHz lub lepszy
• 2 GB pamięci RAM z co najmniej 512 MB wolnej przestrzeni na dysku
• 128 MB NVIDIA® GeForce® 8400 GS lub 128 MB ATI Radeon X1300 lub 384 MB 

(udostępnione) Intel GMA X3000 lub lepszy
• 1 GB wolnej przestrzeni na dysku twardym
• Wolny port USB 2.0
• Napęd CD

www.irislink.com
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