IRIScan Mouse Wifi
Bezdrátový skener a myš v jednom zařízení
Skener na dosah ruky!
Objevte nejnovější bezdrátovou verzi proslulé skenovací myši IRIS. Stačí
kliknout na tlačítko skenování, přejet myší kterýmkoli směrem po papírovém
dokumentu a text a obrázky se díky přímému přenosu prostřednictvím Wi-Fi
okamžitě zobrazí na obrazovce vašeho počítače.
Už nikdy nebudete muset přepisovat text!
Integrovaná technologie OCR společnosti IRIS promění jakýkoli dokument,
knihu, časopis nebo obrázek na upravitelný text. Text můžete jednoduše
přetáhnout do svého oblíbeného textového editoru (Word, Excel®, Pages®,
Numbers® apod.), upravit a jedním kliknutím odeslat do cloudu.
Hlavní vlastnosti
•
•
•
•

Plnohodnotný Wi-Fi skener a myš v jednom zařízení!
Žádné kabely a snadné přenášení díky připojení Wi-Fi
Vestavěná baterie s dobíjením přes USB
Snadné skenování poznámek, knih, kreseb, účtenek, dokumentů a dalších
materiálů pouhým potažením!
• Odesílání naskenovaného obsahu do cloudu prostřednictvím konektorů služeb
Dropbox, Evernote, Facebook a Flickr
• Přetažení a úpravy naskenovaného textu přímo v aplikaci Word, Excel, Pages,
Numbers…
• Celosvětové řešení OCR: skenování a rozpoznávání papírových dokumentů ve
více než 130 jazycích (včetně asijských jazyků, ruštiny a arabštiny)
• Vytváření prohledávatelných souborů PDF ze všech vašich důležitých
dokumentů
• Rozlišení skenování 300 dpi pro optimální kvalitu skenování
• Díky obsaženému konektoru Cardiris můžete spravovat své kontakty jen
několika kliknutími myší.
• Obsahuje jedinečnou skenovací podložku, která umožňuje snadné skenování
malých dokumentů, jako jsou vizitky, obrázky a další.
• Přeložení a přečtení naskenovaného textu pomocí konektoru Google Translate*
*Ke stažení softwaru, vyhledávání, sdílení a překládání je vyžadováno připojení k
internetu.
Quick reference guide
Název produktu

IRIScan™ Mouse Wifi

SKU

458735

Kód EAN

5420079900080

Vlastní kód

847190

Velikost balení (V x D x H)

13,8 x 30,8 x 5,8 cm

Hmotnost balení

500g

Velikost skeneru (V x D x H)

3,8x 11,5x 6 cm

Hmotnost skeneru

200gr

Jazyky balení

Arabština, holandština, angličtina, francouzština,
němčina, italština, portugalština, ruština,
španělština

Obsah balení

Skenovací myš IRIScan™ • Sadu softwaru a
uživatelské příručky lze stáhnout z adresy www.
irislink.com/start •Modul USB pro skenovací myš
° Skenovací podložka ScanPad™

Specifikace
Technologie

Slam Scan

Snímač myši

Optický snímač myši (1500 cpi)

Rozlišení skenování

Až 400 dpi

USB

2.0

Spotřeba energie

0.625W

Pokrytí

až A3

Aplikace

Microsoft® Office, Adobe® Photoshop®, Pages®,
Numbers®, kopírování a vložení

Výstupní formáty (aplikace) PDF / JPG / TIFF / BMP / PNG / XLS / DOC
Tlačítka

3 tlačítka (pravé tlačítko, levé tlačítko a klikací
kolečko), 1 kolečko, 1 tlačítko skenování

Specifikace Wi-Fi

Digitální kanál 2,4 GHz (funkce myši),
IEEE802.11n (skenování)

Specifikace baterie

Vestavěná dobíjecí lithiová baterie 3,7 V / g

Oficiální osvědčení o shodě s předpisy jsou k dispozici na adrese www.irislink/certificates
Minimální požadavky na počítač
Windows® a Mac®
-- Windows 7, 8, 10 nebo vyšší
-- Mac: OS X 10.9, 10.10 nebo vyšší
-- Procesor: Intel Core Duo 1,2 GHz, AMD Athlon™ 64 x2 1,7 GHz nebo
výkonnější
-- RAM: 2 GB paměti RAM
-- 1 GB volného místa na disku-Port USB 2.0 k dobíjení a připojení modulu

Software a uživatelské příručky
nejsou obsaženy v balení a
můžete je získat na adrese
www.irislink.com/start

Document to Knowledge

TM

A CANON COMPANY

CANON GROUP
T160621-01

© Copyright 2016 IRIS s.a.
Všechna práva ve všech zemích vyhrazena.
IRIS, názvy produktů společnosti IRIS,
loga společnosti IRIS a loga produktů
společnosti IRIS jsou ochrannými známkami
společnosti IRIS Všechny ostatní produkty
a názvy uvedené v tomto dokumentu
jsou ochrannými známkami nebo
registrovanými ochrannými známkami
příslušných vlastníků.

www.irislink.com

