
IRIScan Mouse Wifi

All-in-one draadloze scannermuis

De scanner die u altijd bij de hand heeft!

Maak kennis met de nieuwste versie van de beroemde IRIS-scannermuis. Druk 
op de scanknop, beweeg de muis over het papieren document en de teksten 
en afbeeldingen verschijnen direct op uw computerscherm dankzij de directe 
wifioverdracht.

Nooit meer teksten overtypen! 

De geïntegreerde OCR-technology van IRIS zet elke documenttype, boeken, 
tijdschriften en foto’s om in bewerkbare tekst. U kunt deze heel eenvoudig ver-
slepen naar uw favoriete tekstbewerkingsprogramma (Word, Excel®, Pages®, 
Numbers® enz.), bewerken en uploaden naar de cloud met één muisklik.

Belangrijkste kenmerken

• All-in-one wifiscanner en muis met volwaardige functionaliteit!
• Volledig draadloos en meeneembaar dankzij de wificonnectiviteit
• Ingebouwde via USB oplaadbare batterij
• Moeiteloos notities, boeken, tekeningen, kassabonnetjes, documenten en nog 

veel meer scannen in één beweging!
• Uw scans in de cloud plaatsen via Dropbox-, Evernote-, Facebook- en Flickr-

koppelingen
• Uw gescande teksten direct naar Word, Excel, Pages, Numbers enz. slepen en 

daar bewerken 
• Wereldwijde OCR-oplossing: scannen en herkennen van papieren documenten 

in meer dan 130 talen (inclusief Aziatische talen, Russisch en Arabisch)
• Doorzoekbare PDF’s maken van al uw belangrijke documenten
• Optimale scankwaliteit dankzij de scanresolutie van 300 dpi
• In enkele klikken uw contactpersonen beheren dankzij de bijgeleverde Cardiris-

koppeling
• Inbegrepen: unieke ScanPad om moeiteloos kleine documenten te scannen, 

zoals visitekaartjes, foto’s...
• Uw scans vertalen en laten voorlezen met de Google Vertaal-koppeling*

* Internetverbinding vereist voor downloaden van software, zoeken, delen en vertalen. 

Quick reference guide

Productnaam IRIScan™ Mouse Wifi

Productnummer 458735

EAN-code 5420079900080

Douanecode 847190

Afmetingen verpakking  
(h x b x d)

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

Gewicht verpakking 500g

Afmetingen scanner (h x b x d) 3,8x 11,5x 6 cm

Gewicht scanner 200gr

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

Inhoud van de verpakking IRIScan™-scannermuis • Softwarepakket en 
gebruikershandleidingen kunnen online 
gedownload worden via www.irislink.com/start • 
USB-dongle voor scannermuis • ScanPad™



Specificaties

Technologie SLAM Scan

Muissensor Optische muissensor (1500 cpi)

Scanresolutie Tot 400 dpi

USB 2.0

Stroomverbruik 0.625W

Formaatbereik Tot A3

Toepassingen Microsoft® Office, Adobe® Photoshop®, Pages®, 
Numbers®, kopiëren plakken.

Opslagformaten (toepass-
ingen)

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

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

Wifispecificaties 2,4 GHz digital kanaal (muisfunctie) / 
IEEE802.11n (scannen)

Batterijspecificaties Ingebouwde oplaadbare lithiumbatterij / 3,7 
V / g

Officiële certificaten van overeenstemming zijn te vinden op: www.irislink/certifi-
cates

Minimale computervereisten

Windows® en Mac®

 - Windows 7, 8, 10 en hoger
 - Mac: OS X 10.9 of 10.10 en hoger
 - CPU: Intel Core Duo 1,2 GHZ of AMD Athlon™ 64 x2 1,7 GHz of beter
 - RAM: 2 GB RAM
 - 1 GB vrije ruimte op harde schijf
 - USB 2.0-poort (voor opladen) + dongle
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C A N O N  G R O U P

Software en 
gebruikershandleidingen zijn 

niet bijgeleverd in de verpakking; 
ga naar www.irislink.com/start
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