
IRIScan Mouse Wifi

Hepsi bir arada Kablosuz Fare Tarayıcı

Parmak uçlarınızdaki tarayıcı!

Ünlü IRIS fare tarayıcının en son kablosuz sürümünü keşfedin. Tek yapmanız 
gereken tarama düğmesine tıklamak ve kağıt belge üzerinde herhangi bir 
yöne kaydırmaktır. Wi-fi iletimi sayesinde taradığınız metinleri ve görüntüleri 
bilgisayar ekranında anında izleyin.

Herhangi bir metni tekrar yazmanıza gerek yok! 

IRIS’in gömülü OCR teknolojisi belge, kitap, dergi, resim her türlü belgeyi 
düzenlenebilir metne dönüştürür. Tek yapmanız gereken metinleri sürükleyip 
istediğiniz metin düzenleme uygulamasına bırakmak (Word, Excel®, Pages®, 
Numbers® vb.), düzenlemek ve tek bir tıklamayla Buluta yüklemektir. 

Temel Özellikler

• Hepsi bir arada tüm özelliklere sahip Wi-Fi tarayıcı ve fare!
• Wi-Fi bağlantısı sayesinde tamamen kablosuz ve taşınabilir.
• USB üzerinden şarj edilebilir dahili pil.
• Yalnızca tek bir kaydırma hareketi ile notları, kitapları, çizimleri, makbuzları, 

belgeleri ve çok daha fazlasını kolayca tarayın!
• Dropbox, Evernote, Facebook ve Flickr bağlantıları ile tarattıklarınızı buluta 

gönderin.
• Taradığınız metinleri doğrudan Word, Excel, Pages veya Numbers’a sürükleyip 

bırakın ve düzenleyin… 
• Dünya çapında OCR çözümü: kağıt belgelerinizi tarayın ve 130 dilden fazla dilde 

tanıyın (Asya dilleri, Rusça ve Arapça).
• Tüm önemli belgelerinizden aranabilir PDF’ler oluşturun.
• Optimal tarama kalitesi için 300 dpi tarama çözünürlüğü.
• Birlikte sağlanan Cardiris bağlantısı sayesinde ilgili kişilerinizi yönetmekten bir 

kaç tıklama uzaktasınız.
• Dahil aksesuarlar: Kartvizit, resim ve benzeri küçük belgeleri kolayca taramanıza 

olanak sağlayan benzersiz ScanPad dahildir.
• Taramalarınızı Google translate bağlantısı ile başka dile çevirtin ve yüksek sesle 

okunmasını sağlayın*

*Yazılım indirme, arama, paylaşma ve çeviri işlemleri için internet bağlantısı gereklidir. 

Quick reference guide

Ürün adı IRIScan™ Mouse Wifi

SKU 458735

EAN kodu 5420079900080

Özel kod 847190

Kutu boyutu (Y x U x D) 15 x 20 x 5,6 cm

Kutu ağırlığı 500g

Tarayıcı boyutu (Y x U x D) 3,8x 11,5x 6 cm

Tarayıcı ağırlığı 200gr

Kutu dilleri Arapça, Hollandaca, İngilizce, Fransızca, Almanca, 
İtalyanca, Portekizce, Rusça, İspanyolca

Kutu içeriği IRIScan™ Mouse tarayıcı • Yazılım paketi ve 
kullanım kılavuzları çevrimiçi www.irislink.com/
start adresinden indirilebilir •Fare tarayıcı usb 
güvenlik cihazı ° ScanPad™



Teknik Özellikleri

Teknoloji Slam Scan

Fare sensörü Optik Fare Sensörü (1500 cpi)

Tarama çözünürlüğü 400 dpi’ya kadar

USB 2.0

Güç tüketimi 0.625W

Kapsama alanı A3 belgeye kadar

Uygulamalar Microsoft® Office, Adobe® Photoshop®, Pages®, 
Numbers®, kopyalama yapıştırma.

Kayıt formatları (uygula-
malar)

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

Düğmeler 3 düğme (sağ tıklama, sol tıklama, tekerle 
tıklama)/ 1 teker / 1 tarama düğmesi

Wifi özellikleri 2,4GHz Dijital kanal (fare işlevi)/ IEEE802.11n 
(tarama)/

Pil özellikleri Dahili şarj edilebilir Lityum pil/ 3,7 V/ gr

Resmi sertifikalara uygunluk bilgileri için adres: www.irislink/certificates

Minimum bilgisayar gereksinimleri

Windows® ve Mac® 

 - Windows 7,8,10 ve üzeri
 - Mac: OS X10.9 veya 10.10 ve üzeri
 - CPU: Intel Core Duo 1,2GHZ veya AMD Athlon™ 64 x2 1,7GHz ve üzeri
 - RAM: 2GB RAM
 - 1 GB boş disk alanı-USB 2.0 portu (şarj için) + güvenlik cihazı
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Yazılım ve kullanım kılavuzları 
kutuya dahil değildir, 
indirmek için adres: 

www.irislink.com/start
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