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Uw handgeschreven notities worden digitale, bewerkbare 
notities!

Of u nu thuis, op kantoor, in de klas of op een meeting bent, met de IRISNotes™ 
3 bespaart u zeeën van tijd. Niet alleen worden uw handgeschreven 
notities en tekeningen opgeslagen, maar ze worden ook omgezet in 
bewerkbare tekst op uw pc, klaar voor uw favoriete tekstverwerker 
(Word, Outlook®, Notepad) of om direct te delen met uw collega's.  
 
IRISNotes™ 3 is eenvoudig in gebruik en werkt met standaardpapier en -inktvullingen, 
net als een normale pen. Dankzij de ingebouwde lithiumbatterij kan de IRISNotes™ 3 
moeiteloos worden opgeladen en kunt u weer 10 uur lang ononderbroken schrijven. 
Deze losse tool is niet alleen zeer handig voor zelfstandigen, zoals artsen, juristen, 
architecten, managers en vertegenwoordiger, maar ook voor studenten die snel 
notities moeten nemen tijdens de lessen. U hoeft nooit meer uw notities over te typen!

Belangrijkste kenmerken

• Altijd en overal uw notities en tekeningen opslaan. Zonder computer!
• Vooral handig in het onderwijs (zowel studenten als docenten) en voor 

zakenmensen die onderweg zijn.
• Uniek apparaat voor wie zakelijk reist en notulisten bij meetings.
• Werkt op standaardpapier en met standaardinktvullingen (verkrijgbaar in de 

webshop van I.R.I.S.).
• Uw handgeschreven notities omzetten in bewerkbare tekst met de bijgeleverde pc-

software en exporteren naar Outlook®, Word of Notepad. 
• Trainingsmodule voor het verbeteren van de handschriftherkenning.
• 30 talen herkend door de OCR engine.
• Unieke herkenning van combinaties van tekst en tekeningen.
• Geen batterijen nodig dankzij de ingebouwde, via USB oplaadbare batterij.
• Opslaan van 100 A4-pagina's.

Korte samenvatting

Productnaam IRISNotes™ 3

SKU 458961

EAN-code 5420079900301

UPC-A-code 765010741083

Douanecode 847190

Afmetingen verpakking (h x l 
x d)

19,8 x 15 x 3,2 cm

Gewicht verpakking 280 g            

Gewicht pen 
Afmetingen (l x d) 

20 g       
3,3 x 1,45 cm

Gewicht ontvanger 
Afmetingen (l x b x d)

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

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

Inhoud van de verpakking Digitale pen en USB-ontvanger • USB-kabel • Inktvul-
ling •
Etui • Softwareserienummer (software niet bijgeleverd 
in de verpakking maar te downloaden via: www.
irislink.com/start) 



Specificaties van de hardware

Technologie Ultrasoon en infrarood

Oplaadbare interne batterij Circa 3,5 uur laadtijd

Batterijtype Ontvanger: oplaadbare lithium-ion-batterij
Pen: oplaadbare lithium-ion-batterij

Gebruiksduur batterij (doorlo-
pend schrijven)

Ontvanger: 10 uur
Pen: 60 uur

Inktvulling Standaardvulling (67 mm lang x 2,35 mm doorsnede)

Formaatbereik Tot A4 / Letter

Opslagcapaciteit Maximaal 100 A4-pagina's

Minimale computervereisten

Software voor Windows®

 - CPU: Intel® CORE i5 
 - Microsoft® Windows® 10, 8 of 7
 - 1 GB RAM
 - 1 GB vrije ruimte op de harde schijf
 - Eén vrije USB 2.0-poort
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