IRISNotes 3
™

Zmień odręczne notatki w edytowalne, cyfrowe dokumenty!
Gdziekolwiek jesteś – w domu, w biurze, na sali wykładowej czy konferencyjnej
– IRISNotes™ 3 pomoże Ci oszczędzić czas. To cyfrowe pióro nie tylko
przechowuje odręczne notatki i rysunki, ale także potrafi zamienić je na tekst,
który możesz przesłać do komputera PC, do swojego ulubionego edytora
tekstu (Word, Outlook®, Notatnik) albo od razu udostępnić współpracownikom.
Za pomocą IRISNotes™ 3 można łatwo pisać atramentem na zwykłym papierze ,
zupełnie jak piórem. Nowo opracowana wbudowana bateria litowa pióra IRISNotes™
3 pozwala na 10 godzin ciągłego pisania, a jej ładowanie jest banalnie proste. To
autonomiczne urządzenie docenią zwłaszcza przedstawiciele wolnych zawodów –
lekarze, prawnicy, architekci, menedżerowie, handlowcy, a także studenci robiący
notatki czy uczniowie podczas nauki pisania. Koniec z przepisywaniem notatek!
Najważniejsze zalety
• Zapisywanie notatek i rysunków w dowolnym miejscu i czasie, bez komputera!
• Poręczne narzędzie dla studentów, uczniów lub nauczycieli, a także biznesmenów
• Doskonały sposób zapisywania notatek podczas podróży służbowych i na
spotkaniach
• Pisze na każdym zwykłym papierze, atramentem ze standardowego wkładu
(dostępny w sklepie internetowym IRIS).
• Korzystając z dołączonego oprogramowania, zmień odręczne notatki w edytowalne
dokumenty, które następnie możesz przesłać do komputera PC i do aplikacji
Outlook®, Word czy Notatnik
• Moduł nauki zwiększa trafność rozpoznania tekstu
• Algorytm OCR obsługuje 30 języków
• Niezrównane rozpoznawanie tekstu i rysunków.
• Wbudowany akumulatorek ładowany przez USB – nie trzeba korzystać z baterii.
• Pamięć do 100 stron A4.
Specyfikacja
Nazwa produktu

IRISNotes™ 3

SKU

458961

Kod EAN

5420079900301

Kod UPC-A

765010741083

Kod celny

847190

Wymiary opakowania (wys. x 19,8 x 15 x 3,2 cm
dł. x szer.)
Masa opakowania

280 g

Masa pióra
Wymiary (dł. x gł.)

20 g
3,3 x 1,45 cm

Masa odbiornika
Rozmiar (dł. x szer. x gł.)

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

Wersje językowe na opakowaniu

angielski, arabski, chiński uproszczony, francuski,
hiszpański, niderlandzki, niemiecki, portugalski, włoski

Zawartość opakowania

Cyfrowe pióro i odbiornik USB • przewód USB • wkład
z atramentem •
1 x etui • numer seryjny oprogramowania (do pobrania
pod adresem: www.irislink.com/start)

Specyfikacja sprzętowa
Technologia

Ultradźwięki i promieniowanie podczerwone

Wewnętrzny akumulator

Czas ładowania: około 3,5 godz.

Typ akumulatora

Odbiornik: akumulator litowo-jonowy
Pióro: akumulator litowo-jonowy

Czas pracy akumulatora
(ciągłe pisanie)

Odbiornik: 10 godzin
Pióro: 60 godzin

Wkład z atramentem

Standardowy wkład (dł. 67 mm x śr. 2,35 mm)

Obszar pokrycia

Do wymiarów kartki A4

Pamięć

Do 100 stron A4

Minimalne wymagania sprzętowe
Oprogramowanie dla systemu Windows®
-- Procesor: Intel® CORE i5
-- Microsoft® Windows® 10, 8 lub 7
-- 1 GB pamięci RAM.
-- 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym.
-- Jeden wolny port USB 2.0.
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