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ئ
الضو�
أنت تقوم بالتحريك وهو يقوم بالمسح
ي
ئ
ئ
الضو� لصفحات المجالت أو الكتب IRIScan™ Book 5
ضو� محمول يتيح لك القيام بالمسح
ي
هو عبارة عن ماسح ي
الفوات� أو العقود أو ت
ح� وصفات الطعام المفضلة لديك .كل هذا دون الحاجة  A4أو الخطابات أو مستندات
مثل
ي
ئ
ئ
ضو� محمول مستقل بذاته حيث تبلغ رسعته أقل من
إىل تمزيق الصفحات .ويعد هذا الماسح
الضو� أرسع ماسح ي
ي
ت
تلقائيا إىل بطاقة
ضوئيا
ال� تم مسحها
ً
ً
ثانية لكل مستند .قم ببساطة بالتحرك فوق المستند وسيتم حفظ النسخة ي
الخاص بك .ما أن تعود إىل ن ز
الم�ل أو  Macالمزودة وتكون جاهزة لنقلها إىل جهاز الكمبيوتر أو جهاز ™MicroSD
تلقائيا إىل مستندات قابلة للتحرير بواسطة برنامج
الممسوحة
المستندات
تتحول
المكتب،
الرائد  IRISعندما تكون ف ي�
ً
ف
 Readiris™ Pro.ي� التعرف عىل الحروف
يز
الم�ات الرئيسية
ئ
ضو� متنقل
ماسح ي
تماما .يمكنك اصطحابه ف ي� أي مكان!
ومستقل
ومحمول
سلك
ً
• •ال ي
نموذجيا للكتب والمجالت والصحف.
••
ً
• •وتبلغ جودة المسح  1200/600/300نقطة لكل بوصة لنتائج تصوير مثالية.
لأ
لأ
ن
ئ
ثوا� للمستند بالألوان.
• •رسعة المسح
الضو� 1 :ثانية للمستند با سود وا بيض 2 /ي
ي
• •قم بالنسخ إىل صيغة  JPEGأو  PDFأو  PDFمتعدد الصفحات.
ضوئيا إىل بطاقة ( ™MicroSDالمضمنة).
• •حفظ المستندات الممسوحة
ً
ئ
الضو�).
• •شاشة ملونة  1.5بوصة (تأكد من صحة المسح
ي
ئ
يوميا
ضو� لما يصل إىل 100
ً
مستندا ً
• •مسح ي
• •يعمل ببطارية  USBقابلة للشحن
الدراج ف ي� الوقت الفعل لعمليات المسح القابلة للتحرير ش
مبا� ًة ف ي� برنامجك النشط
• •برنامج  :InstantResult 2إ
ي
عىل الكمبيوتر.
ال�نامج الأحدث للتعرف عىل الحروف suite Readiris™ Pro & IRISCompressor™ Pro
ب
ق
ور� أو  PDFأو صورة إىل مستندات  Officeقابلة للتحرير ( Wordأو  ®Excelأو  ®Outlookأو
• •تحويل أي مستند ي
صفحات أو أعداد أو العديد من الأشياء الأخرى).
المنت� عالميا لنظامي  Windowsو Macوتشمل اللغات آ
ش
السيوية والعربية.
• •برنامج  OCRمن IRIS
ً
لأ
ال�يد إ ت ن
و� .
• •إنشاء ملفات  PDFمضغوطة ضغطًا فائقًا ،النموذجية ل رشفة والمشاركة بع� ب
اللك� ي
الدليل المرجعي الرسيع
جتنملا مسا
SKU
علسلل ي�بورو ألا ميق �تلا دوك
صصخملا زمرلا
 xلوط  xعافترا( قودنصلا مجح
)داعبأ
وزن الصندوق
ئ
الضو� (ارتفاع  xطول
حجم الماسح
ي
 xعمق)
ي�ئوضلا حساملا نزو
قودنصلا ي�ف ةنمضملا تاغللا
قودنصلا تايوتحم
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المواصفات
مستشعر صور )A4 color contact (CIS
مستشعر الصور
 300/600/1200نقطة/بوصة
الدقة
ئ
دقة مرتفعة بالألوان 4 :ثانية
الضو� لصفحة A4
رسعة المسح
ي
دقة مرتفعة بالأسود والأبيض  3 :ثانية
دقة منخفضة بالألوان 2 :ثانية
دقة منخفضة بالأسود والأبيض  1 :ثانية
 1200نقطة لكل بوصة ألوان 500 :صورة بتنسيق JPEG
حجم الملف ( A4أو صفحة letter
عىلً ،
مثل ،بطاقة  ™MicroSDسعة  600 4نقطة لكل بوصة ألوان 1000 :صورة بتنسيق JPEG
جيجا بايت .وفقًا
 300نقطة لكل بوصة ألوان 2000 :صورة بتنسيق JPEG
لتعقيد المحتوى)
تنسيق الملفات
شاشة LCD
منفذ USB
سعة الذاكرة الخارجية
نوع البطارية

 JPEGأو  PDFأو ( Multi-page PDFملف  PDFمتعدد الصفحات)
ئ
الضو�
 1.5بوصة ملونة مع معاينة/عرض حالة المسح
ي
صغ�
 USBي
بطاقة  / ™MicroSDبطاقة  ™MicroSDHCت
ح�  32جيجا بايت
بطارية ليثيوم مدمجة قابلة إلعادة الشحن 3.7 /فولت

عمر البطارية (المسح إىل بطاقة
)™MicroSD

يوميا بعد إعادة الشحن ( A4، 300نقطة لكل بوصة ،ألوان)
 100صفحة ً
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 -منفذ بطاقة ( ™MicroSD™/SDليس إلز ً -منفذ  USBواحد عىل الأقل متاح. -ال يلزم تثبيت أي برنامج تشغيل!® Windowsماظنل جما �بلا ةعومجم
ىلع طقف مدختسملا ةلدأو جما �بلا رفاوتت
 Microsoft® Windows® 10، 8، 7-www.irislink.com/start
ئ
عشوا�  512ميجا بايت (يوىص باستخدام  1جيجا بايت)
 -ذاكرة وصولي
  300-ميجا بايت مساحة خالية عىل القرص الصلب.® Mac OSماظنل جما �بلا ةعومجم
لأ
(الصدارات الأقدم يغ� مدعومة).
  Mac: OS X10.10-أو  10.9وا حدث إ  300-ميجا بايت بحد نأد� مساحة خالية عىل القرص الصلب.
ئ
عشوا�  512ميجا بايت (يوىص باستخدام  1جيجا بايت)
 -ذاكرة وصولي
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