IRISPen Executive 7
Você digitaliza, ela digita e traduz.
A IRISPen™ Executive 7 é uma caneta digitalizadora completa de reconhecimento de texto. Ela funciona como um marcador de texto! Basta deslizar a
caneta digital sobre as informações impressas de jornais, revistas, livros, cartas
etc. e o texto aparecerá instantaneamente na tela do computador, na localização exata do cursor!
Ela também apresenta um recurso integrado de tradução para mais de 50 idiomas. Selecione o idioma para o qual você gostaria de traduzir o texto, deslize a caneta sobre o documento em papel e a tradução aparecerá na tela em
segundos.
Principais recursos
•
•
•
•
•
•
•
•

Portátil e com suporte USB.
Reconhecimento de texto e números.
Funcionalidade do modo de separadores de tabela.
Reconhecimento de código de barras com tecnologia de ponta.
Traduza um texto digitalizado para 55 idiomas.
Funcionalidade de conversão de texto em fala (mais de 55 idiomas).
Solução multilíngue (reconhecimento de mais de 130 idiomas).
Integração completa a quase todos os aplicativos (Word, ExcelR, OutlookR
etc.). A caneta funciona como um emulador de teclado.
• Incluída versão de avaliação do IRISCompressor™ Pro por 30 dias. Clique com
o botão direito do mouse em qualquer imagem e a converta em um arquivo
PDF pesquisável padrão até 10 vezes menor.
Guia de referência rápida
Nome do produto

IRISPen Executive 7

SKU

457887

Código EAN

7650104578870

Código personalizado

847190

Tamanho da caixa (A x
C x P)

19,8 x 15 x 3,2 cm

Peso da caixa

260 g

Tamanho do scanner (A
x C x P)

3,5 x 14 x 2,5 cm

Peso do scanner

60 g

Conteúdo da caixa

Caneta digitalizadora • Software para PC no
CD-ROM • Guia Rápido do Usuário • Versão de
avaliação do IRISCompressor™ Pro por 30 dias

Idiomas da caixa

Árabe, holandês, inglês, francês, alemão, italiano,
português, espanhol, russo

Idiomas suportados

Mais de 130 (veja a lista completa em www.
irislink.com)

Principais benefícios
• Reconhecimento de texto e números
Envie palavras, frases, parágrafos e números de qualquer material impresso
para o seu computador.
• Sintetizador de voz inteligente
O IRISPen™ Executive 7 inclui um sintetizador de voz inteligente que permite
que você ouça o seu texto digitalizado instantaneamente em mais de 55
idiomas.
• Digitalização de imagens
Logotipos, assinaturas etc. Qualquer elemento gráfico pequeno pode
ser rapidamente digitalizado e importado automaticamente para o seu
computador.
• Reconhecimento de código de barras com tecnologia de ponta
19 tipos de códigos de barras reconhecidos, incluindo CMC7!
• Solução multilíngue
O mecanismo de reconhecimento óptico de caracteres (OCR - Optical
Character Recognition) reconhece mais de 130 idiomas diferentes.
• Assistente inteligente para processamento fácil
Texto, números ou imagens pequenas? Seja o que for que você precise
digitalizar, o assistente intuitivo fornecerá orientação durante todo o
processo.
• Incluída versão de avaliação do IRISCompressor Pro por 30 dias.
Clique com o botão direito do mouse em qualquer imagem e a converta em
um arquivo PDF pesquisável padrão até 10 vezes menor.
• Aplicativos ilimitados
Word, Excel®, Outlook® etc. É só escolher! Basta colocar o cursor no seu
aplicativo favorito e o texto, as imagens ou os números digitalizados
aparecerão automaticamente na posição do cursor.
Requisitos mínimos de computador
-- Recomenda-se um PC com processador Intel® Pentium® ou equivalente
-- Microsoft® Windows® 8, 7, Vista®, XP ou 2000
-- 180 MB de espaço livre em disco rígido
-- Pelo menos uma porta USB disponível
-- Conexão com a Internet para ativação única
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