
IRIScan Mouse Executive 2

U beweegt de muis en er wordt gescand!

De scanner die u altijd bij de hand heeft!
Nog nooit was scannen zo eenvoudig dankzij deze all-in-one-scannermuis. U 
heeft uw scanner letterlijk de hele dag bij de hand!

Druk op de scanknop, beweeg de muis over het papieren document en de 
teksten en afbeeldingen verschijnen direct op uw computerscherm.

Nooit meer teksten overtypen! 
Dankzij de geïntegreerde OCR-technologie van I.R.I.S. wordt elke tekst van het 
gescande beeld vastgelegd. U kunt deze heel eenvoudig verslepen naar uw 
favoriete tekstbewerkingsprogramma (Word, Excel®, Pages®, Numbers® enz.), 
bewerken en uploaden naar de cloud met één muisklik.

Belangrijkste kenmerken

• All-in-one scanner en muis met volwaardige functionaliteit!
• Scannen van elk document, krant, contract, afbeelding en nog veel meer tot 

en met A3-formaat.
• Compatibel met pc en Mac®.
• Teksten en afbeeldingen verslepen naar uw favoriete toepassingen.
• Gescande teksten direct bewerken in Word, Outlook®, Excel® enzovoort.
• Uw scans uploaden naar de cloud (Dropbox, Evernote®, Facebook, Twitter).
• Uw scans e-mailen naar collega’s, familie en vrienden met slechts één 

muisklik!
• Uw visitekaartjes direct exporteren naar de Cardiris™-software voor 

contactbeheer.
• Optimale scankwaliteit dankzij de scanresolutie van 300 dpi.
• Uw gescande documenten direct printen vanaf de bijgeleverde toepassing.
• Wereldwijde OCR-oplossing: scannen en herkennen van papieren 

documenten in meer dan 130 talen (inclusief Aziatische talen, Russisch en 
Arabisch!). 

Korte samenvatting

Productnaam IRIScan™ Mouse Executive 2

SKU 458075

EAN-code 7650104580750

Douanecode 847190

Afmetingen verpakking (h 
x b x d)

15 x 20 x 5,6 cm

Gewicht verpakking 370 g

Afmetingen scanner (h x 
b x d)

3,6 x 6,1 x 1,1 cm

Gewicht scanner 110 g

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

Inhoud van de verpakking IRIScan™ Mouse-scannermuis • Transporthoes voor 
de muis • Schoonmaakstaafje • Software op cd-rom 
• Verkorte handleiding op cd-rom • IRISCompressor 
Pro pc/Mac®-proefversie voor 30 dagen • ScanPad™



Specificaties

Technologie SLAM Scan

Muissensor Lasersensor (1200 dpi)

Scanresolutie Tot 300 dpi

USB 2.0

Stroomverbruik 0,625 W

Formaatbereik Tot A3

Toepassingen Microsoft® Office, Adobe® Photoshop®, Pages®, 
Numbers®

Opslagindelingen (toepass-
ingen)

PDF / JPG / TIFF / BMP / PNG / XLS / DOC

Knoppen 3 knoppen (rechts klikken, links klikken, klikken 
met wieltje) / 
1 muiswiel / 1 scanknop

Minimale computervereisten

Windows®

 - Intel Core Duo 1,2 GHz of AMD Athlon 64 X2 1,7 GHz of beter
 - 2 GB RAM waarvan ten minste 512 MB beschikbaar
 - 128 MB NVIDIA® GeForce® 8400 GS of 128 MB ATI Radeon X1300 of 384 MB 
(gedeeld) Intel GMA X3000 of beter

 - 1 GB beschikbare schijfruimte
 - Vrije USB 2.0-poort
 - Cd-rom

Mac® OS X

 - Intel Core 2 Duo 1,4 GHz (MacBook Air 3.1) of Intel Core Duo 1,8 GHz 
(MacBook Pro 1.1) of beter

 - 2 GB RAM of meer waarvan ten minste 512 MB beschikbaar
 - ATI Mobility Radeon X1600 128 GDDR3 toegewezen (MacBook® Pro 1.1) of 
NVIDIA® GeForce 320M 256MB DDR3 SDRAM gedeeld (MacBook® Air 3.1) of 
beter

 - 1 GB beschikbare schijfruimte
 - Vrije USB 2.0-poort
 - Cd-rom
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