
IRISNotes™ 3

Převeďte své ručně psané poznámky na digitální záznamy!

Doma, v kanceláři i v přednáškovém sále, IRISNotes™ 3 umí ušetřit spoustu času; 
uloží vaše ručně psané poznámky a grafy a navíc je převede na upravitelné textové 
soubory v počítačích PC, které můžete zpracovat ve svém oblíbeném textovém 
procesoru (Word, Outlook®, Notepad) nebo okamžitě sdílet s přáteli a kolegy.  
 
Snadno použitelné zařízení IRISNotes™ 3 pracuje se standardním papírem a 
inkoustovými náplněmi, jako obyčejné pero. Díky nové vestavěné lithiové baterii lze 
zařízení IRISNotes™ 3 snadno dobíjet a umožňuje nepřetržité psaní až 10 hodin. Tento 
nezávislý pomocník je zvláště užitečný pro samostatné pracovníky, jako jsou například 
lékaři, právníci, architekti, manažeři nebo prodejci, ale také pro studenty, kteří si dělají 
poznámky během přednášek. Už nikdy nebudete muset přepisovat poznámky!

Hlavní vlastnosti

• Uložte si své poznámky a nákresy, kdykoli a kdekoli. Jde to i bez počítače!
• To je zvlášť užitečné pro oblast vzdělávání (studenty a učitele) a podnikatele na 

cestách.
• Jedinečné zařízení pro podnikatele na cestách a rychlé poznámky psané během 

jednání.
• Funguje se všemi standardními typy papíru a standardními náhradními inkousty (k 

dispozici ve webovém obchodě IRIS).
• Převeďte své ručně psané poznámky na upravitelný text díky dodávanému softwaru 

pro počítače PC a možnosti exportu do aplikací Outlook®, Word či Notepad. 
• Výukový modul pro lepší rozpoznání ručně psaného písma
• OCR aplikace rozpoznává 30 jazyků.
• Jedinečné rozpoznávání kombinovaného textu s grafy.
• Díky vnitřní baterii dobíjené prostřednictvím USB není třeba měnit baterie.
• Lze uložit 100 stránek A4.

Stručný přehled

Název produktu IRISNotes™ 3

SKU 458961

Kód EAN 5420079900301

Kód UPC-A 765010741083

Celní kodex 847190

Velikost balení (V x D x H) 19,8 x 15 x 3,2 cm

Hmotnost balení 280 g            

Hmotnost pera 
Velikost (D x H) 

20 g       
3,3 x 1,45 cm

Hmotnost přijímače 
Velikost (D x Š x H)

26 g       
7,6 x 2,8 x 1,2 cm

Jazyky balení Arabština, holandština, angličtina, francouzština, 
němčina, italština, portugalština, zjednodušená 
čínština, španělština

Obsah balení Digitální pero a USB přijímač • Kabel USB • Inkoustová 
náplň •
1 x sáček • Sériové číslo softwaru (software není 
obsahem balení, lze si jej stáhnout na adrese: www.
irislink.com/start) 



Specifikace hardwaru

Technologie Ultrazvukové a infračervené

Dobíjecí vnitřní baterie Doba nabíjení přibližně 3,5 hodin

Typ baterie Přijímač: dobíjecí lithiová baterie
Pero: dobíjecí lithiová baterie

Výdrž baterie (nepřetržité 
psaní)

Přijímač: 10 hodin
Pero: 60 hodin

Inkoustová náplň Standardní náplň (67 mm délka x 2,35 mm průměr)

Pokrytí Až velikost A4/Letter

Úložná kapacita Až 100 stránek A4

Minimální požadavky na počítač

Software pro počítače se systémem Windows®

 - Procesor: Intel® CORE i5 
 - Microsoft® Windows® 10,8 nebo 7
 - 1 GB paměti RAM.
 - 1 GB volného místa na pevném disku
 - Jeden dostupný port USB 2.0.
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