
IRIScan™ Anywhere 5

ي أي مكان. بدون الحاجة إىل جهاز كمبيوتر !
ء، �ف ي

مسح أي �ش

ف بأنه مستقل ومحمول ويعمل بطاقة البطارية، الأداة المثالية للتخلص من المستندات  يعت�ب IRIScan™ Anywhere 5 المضغوط والذي يتم�ي
ف التقاط المستندات  ف المتنقل�ي ل أو أثناء التنقل، حيث يتيح للمستخدم�ي ف ي الم�ف

الورقية. يعت�ب مثالًيا لمسح أي نوع من المستندات تقريًبا �ف
يصالت والمزيد بسهولة فائقة، بدون استخدام كمبيوتر!  وجهات التصال وبطاقات العمل والإ

رسال إىل جهاز  ي المحمول؛ يتم حفظه تلقائًيا إىل بطاقة MicroSD™ المزودة ويكون جاهًزا للإ
فقط قم بتمرير المستند ع�ب الماسح الضو�أ

ي المكتب، تتحول المستندات الممسوحة تلقائًيا إىل ملفات قابلة 
ل أو عندما تكون �ف ف الكمبيوتر الشخصي PC أو Mac. ما أن تعود إىل الم�ف

ي التعرف عىل الحروف Readiris™، مما يتيح لك أرشفتها أو تحريرها أو مشاركتها.
للتحرير بواسطة برنامج IRIS الرائد �ف

ي تحتاج للمسح أثناء التنقل، مثلما هو الحال 
ة والمتوسطة والأطراف ال�ت يناسب تماًما كل متطلبات المسح لمستخدمي حزمة الأعمال الصغ�ي

ي قطاع النقل )بوليصة الشحن، توقيعات مذكرات التسليم، إلخ(، أو قطاع الرعاية الصحية )الوصفات الطبية، قائمة العقاق�ي الصيدلنية، 
�ف

ي المهام الستشارية. تمتع بحرية الحركة مع توف�ي مساحة إضافية عىل مكتبك!
ف �ف إلخ( أو العامل�ي

ات الرئيسية ف الم�ي

أ�وض حسام
ي لقنتم 

مضغوط ويعمل بطاقة البطارية. ل يلزم توفر جهاز كمبيوتر أو كابلت للقيام بالمسح! •
ي وضع البطارية. •

مسح ما يصل إىل 100 مستند A4 �ف
ة. • المسح إىل تنسيق JPEG/PDF مبا�ش
درجات دقة المسح: 300/600/1200 نقطة لكل بوصة •
لوحة عرض TFT ملونة 1.44 بوصة لمعاينة فورية للمسح. •
�عة المسح – A4/ألوان •
ف� ةحفص 12 :ةصوب لكل ةطقن 300/600 -

ي .ةقيقدلا 
ف� ةحفص 8  :ةصوب لكل ةطقن 1200 -

ي .ةقيقدلا 
ة إىل بطاقة microSD™ الخاصة بك )ح�ت 32 جيجا بايت(. • ي تم مسحها مبا�ش

حفظ المستندات ال�ت
ف بطاقة MicroSD™ مجانية. • تم تضم�ي
ي ثلثة ألوان: أحمر وتركواز وأبيض. •

متوفر �ف

ت�قملا ةئزجتلا رعس ةميق( ةنمضم ةيناجم ةيوق جمارب ةمزح ش�كأ ح ) رلود/وروي 200 نم 

ي أو PDF أو ملف صورة إىل مستندات Office قابلة للتحرير وتحميلها إىل Cloud بنقرة  •
Readiris™: برنامج OCR – تحويل أي مستند ور�ت

واحدة.
ي تم مسحها وتصديرها إىل مدير جهات  •

Cardiris™: برنامج التعرف عىل بطاقات العمل - تتم تلقائًيا إعادة كتابة بطاقات العمل ال�ت
التصال المفضل لديك )Outlook®، ACT!®، أو ما شابه(

IRISCompressor™ Pro: إنشاء ملفات PDF مفهرسة ومضغوطة ضغًطا فائًقا )ح�ت 50 مرة أصغر ودون تغي�ي جودة الصورة الأصلية(،  •
داد المعلومات أو المشاركة. نموذجية للأرشفة أو اس�ت

IRIScan™ Anywhere 5 ألا نوللاب حاتم ألا/ضيب ت�لا/رمح زاوك جتنملا مسا

)زاوكرت( 458845 / )رمحأ( 458843 / )ضيبأ( 458844 SKU

 5420079900172 )أبيض(
 5420079900165 )أحمر(
5420079900189 )تركواز(

ت�لا دوك ألا ميق يب�ورو علسلل 

847190 صصخملا زمرلا

13,8 x 30,8 x 5,8 5.43( مس x 12.12 x 2.28 ةصوب( حجم الصندوق )ارتفاع x طول x عمق(

)لطر 2( مارج 900 وزن الصندوق

تغالية،  يطالية، ال�ب ية، الفرنسية، الألمانية، الإ ف نجل�ي العربية، الصينية المبسطة، الإ
سبانية الروسية، الإ

ي الصندوق
اللغات المضمنة �ف

ي IRIScan™ Anywhere 5 • كابل USB • بطاقة MicroSD™ مجانية • 
الماسح الضو�أ

ورقة معايرة • قطعة قماش للتنظيف • مجموعة برامج لكل من PC وMac® متوفر 
 www.irislink.com/start للتحميل من

محتويات الصندوق



)ةصوب 2.12 × 10.62 × 1.73( مس 4.4 × 27,5 × 3,5 أ�وضلا حساملا مجح 
ي x لوط x عافترا( 

)قمع

)لطر 0.73( مارج 330 أ�وضلا حساملا نزو
ي

)ةدرفنم ةحفص ةيذغت عون( تادنتسملل ةيئاقلت ةيذغت تادنتسملا ةيذغت

)CIS( لاصتلا تاهج روص رعشتسم روصلا رعشتسم

ةصوب/ةطقن 300/600/1200 ةقدلا ميق

ضيبأو دوسأ/ناولأ ناولأ حسم

JPEG/PDF تافلملا تاقيسنت

ت�ح  A4 ألا دحلا قرولا مجحل صق

ةصوب 1.44 ةنولم ضرع ةشاش شاشة ملونة

إلا  في�لجن ألا ،ةيسنرفلا ،ةينابسلا ،ةي إلا ،ةينامل ةينيصلا ،ةيسورلا ،ةيدنلوهلا ،ةيلاطي
ةينابايلا ةيديلقتلاو ةطسبملا

ي
10 لغات لقائمة الماسح الضو�أ

يىللم 1200 ةجمدملا مويثيللا رميلوب ةيراطب ي�بمأ  ةعاسلا/ البطارية

أ�وضلا حسملا ةعس
ي ت�ح :لماكلا نحشلا دنع  A4 ةحفص 100 

USB كابل طريقة الشحن

الحد الأد�ف من متطلبات الكمبيوتر

أ�وضلا حساملا
ي

ألا ىلع دحاو USB ذفنم  - حاتم لق
ي�بك نيزختلا تلوكوتورب معدي ليغشت ماظن يأ ىلع تيبثتلل لباق - ةعسلا 

ب�لا ةعومجم  ®Windows ماظنل جما

هلداعي ام وأ ®Intel® Pentium ىلع دمتعي رتويبمك زاهج مادختساب ىصوي -
- Microsoft® Windows® 10، 8، 7
أ�اوشع لوصو ةركاذ مادختساب ىصوي -

ي تياب اجيم 512 
بلصلا صرقلا ىلع ةيلاخ ةحاسم تياب اجيج 1 -
ب�ع لاصتا - إلا  ت�ن فف�تل تن ب�لا لي جمان

ب�لا ةعومجم ®Mac OS ماظنل جما

®Intel جلاعمب دوزم ®Mac رتويبمك زاهج -
- Mac OS® X إلا ثدحأ وأ 10.9 رادص
أ�اوشع لوصو ةركاذ مادختساب ىصوي -

ي تياب اجيم 512 
بلصلا صرقلا ىلع ةيلاخ ةحاسم تياب اجيج 1 -
ب�ع لاصتا - إلا  ت�ن فف�تل تن ب�لا لي جمان
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