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تحويل مالحظاتك المكتوبة بخط اليد إىل مالحظات رقمية قابلة للتحرير !
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• •التقاط مالحظاتك ورسوماتك ي أي وقت و ي أي مكان .بدون الحاجة إىل جهاز كمبيوتر!
• •مناسب بشكل خاص للجهات التعليمية مثل (الطالب أو المدرس�ن) ورجال أ
ين
دائما
العمال
ي
المنشغل� ً
• •جهاز فريد لرجال أ
ن
ومدو� مالحظات االجتماعات
العمال المسافرين
ي
قياس مع أي عبوة ح�ب قياسية (تتوفر عىل متجر  IRISعىل الويب).
• •يعمل عىل أي ورق
ي
• •تحويل مالحظاتك المكتوبة بخط اليد إىل نص قابل للتحرير بفضل برامج  PCالمزودة والتصدير إىل  ®Outlookأو  Wordأو
Notepad
ين
لتحس� التعرف عىل خط اليد
• •وحدة تعلم
• •يتم التعرف عىل  30لغة بواسطة محرك .OCR
• •التعرف الفريد عىل النصوص والرسومات المجمعة.
• •ال توجد حاجة إىل تركيب بطاريات بفضل البطارية المدمجة القابلة للشحن ع�ب .USB
• •تخزين ت
ح�  100صفحة .A4/letter
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اللمانية ،الإيطالية ،ال�ب تغالية ،الصينية
العربية ،الهولندية،
المبسطة ،الإسبانية
قلم رقمي ووحدة استقبال  • USBكابل  • USBعبوة ح�ب •
تسلسل لل�ب نامج (ال يشتمل الصندوق عىل ال�ب نامج ،يمكنك ت�نز يله
 x 1جراب • رقم
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مواصفات الجهاز
التقنية

اتصال بالموجات فوق الصوتية أ
والشعة تحت الحمراء
حوال  3.5ساعة للشحن
ي
وحدة االستقبال :بطارية أيون ليثيوم قابلة لإعادة الشحن
القلم :بطارية أيون ليثيوم قابلة لإعادة الشحن
أداة استقبال 10 :ساعة
القلم 60 :ساعة
عبوة ح�ب قياسية (طولها  67مم × قطرها  2.35مم)
ت
ح� حجم Letter/A4
تخزين ت
ح�  100صفحة .letter/A4

بطارية داخلية قابلة لإعادة الشحن
نوع البطارية
عمر البطارية (كتابة متواصلة)
عبوة الح�ب
منطقة التغطية
سعة التخزين
الحد أ
ال ن
د� من متطلبات الكمبيوتر
® Windowsـل جمارب

 -وحدة المعالجة المركزيةIntel® CORE i5 :  Microsoft® Windows® 10,8-أو 7ئ
عشوا�  1جيجا بايت.
 -ذاكرة وصولي
 1-جيجا بايت مساحة خالية عىل القرص الصلب.- -منفذ  USB 2.0واحد متاح.
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