IRISNotes 3
™

Converta suas anotações manuscritas em anotações editáveis
digitais!
Em casa, no escritório, na sala de aula ou na sala de reuniões, o IRISNotes™
3 economiza tempo; ele não só armazena os seus gráficos e anotações
manuscritas, mas também os transforma em texto editável no seu PC,
pronto para ser enviado ao seu processador de texto favorito (Word,
Outlook®, Notepad) ou compartilhado imediatamente com seus colegas.
Fácil de usar, o IRISNotes™ 3 funciona com papel e carga de tinta padrão, exatamente
como uma caneta convencional. Graças à nova bateria interna de lítio, o IRISNotes™
3 é facilmente recarregável e permite que você escreva de forma contínua por
até 10 horas completas. Essa ferramenta independente é útil especificamente
para profissionais autônomos, como médicos, advogados, arquitetos, gerentes,
representantes de vendas, bem como estudantes que estão aprendendo a escrever ou
fazendo anotações dinamicamente durante as aulas. Nunca mais digite suas anotações
novamente!
Principais recursos
• Capture seus desenhos e anotações a qualquer hora, em qualquer lugar... sem
necessidade de computador!
• Conveniente especialmente para estudantes, professores e homens de negócios "em
trânsito".
• Dispositivo único para pessoas em viagens de negócios e anotadores de reuniões.
• Funciona em qualquer papel convencional com carga de tinta padrão (disponíveis
na loja on-line da IRIS).
• Converta suas anotações manuscritas em texto editável, graças ao software
fornecido para PC, e exporte-as para o Outlook®, o Word ou o Notepad.
• Módulo de aprendizagem para reconhecimento aprimorado de manuscrito.
• 30 idiomas reconhecidos pelo mecanismo de reconhecimento óptico de caracteres
(OCR).
• Reconhecimento exclusivo de texto e gráficos combinados.
• Sem necessidade de bateria, graças à bateria interna recarregável por USB.
• Armazene até 100 páginas de tamanho A4/carta.
Guia de referência rápida
Nome do produto

IRISNotes™ 3

SKU

458961

Código EAN

5420079900301

Código UPC-A

765010741083

Código personalizado

847190

Tamanho da caixa (A x C x P)

19,8 x 15 x 3,2 cm (5,98 x 8,26 x 1,45 pol)

Peso da caixa

280 g (0,61 lb)

Peso da caneta
Tamanho (C x P)

20 g (0,044 lb)
3,3 x 1,45 cm (5,24 x 0,57 pol)

Peso da unidade de recepção 26 g (0,057 lb)
Tamanho (C x L x P)
7,6 x 2,8 x 1,2 cm (2,99 x 1,10 x 0,47 pol)
Idiomas da caixa

Árabe, holandês, inglês, francês, alemão, italiano,
português, chinês simplificado, espanhol

Conteúdo da caixa

Caneta digital e unidade de recepção USB • Cabo USB
• Carga de tinta •
1 estojo • Número de série do software (o software não
está incluído na caixa; você pode baixá-lo em: www.
irislink.com/start)

Especificações de hardware
Tecnologia

Ultrassom e infravermelho

Bateria interna recarregável

Cerca de 3,5 horas para carregar

Tipo de bateria

Unidade de recepção: bateria recarregável de íons
de lítio
Caneta: bateria recarregável de íons de lítio

Duração da bateria (escrita
contínua)

Unidade de recepção: 10 horas
Caneta: 60 horas

Carga de tinta

Carga de tinta padrão (67 mm de comprimento x 2,35
mm de diâmetro)

Área de cobertura

Até A4/carta

Capacidade de armazenamento

Até 100 documentos de tamanho A4/carta

Requisitos mínimos de computador
Software para Windows®
-- CPU: Intel® CORE i5
-- Microsoft® Windows® 10, 8 ou 7
-- 1 GB de memória RAM
-- 1 GB de espaço livre em disco rígido
-- Uma porta USB 2.0 disponível
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