
IRIScan Mouse 2

Scanner e mouse “all-in-one”.

Um scanner na ponta dos seus dedos!
Digitalizar nunca foi tão simples graças ao scanner e mouse “all-in-one” 
IRIScan™ Mouse 2: o scanner fica ao seu alcance o dia todo! 
Basta clicar no botão de digitalizar, deslizar em qualquer direção em um docu-
mento de papel e ver o texto e as imagens aparecerem instantaneamente na 
tela do computador. 

Nunca mais digite qualquer texto novamente!
Graças à tecnologia de reconhecimento óptico de caracteres (OCR) da I.R.I.S., 
qualquer texto na imagem digitalizada é reconhecido. Basta arrastá-lo e soltá-
lo no Microsoft® Office (Word, Excel® etc.), editá-lo e carregá-lo na nuvem com 
um único clique.
Personalize o seu mouse!

O IRIScan™ Mouse 2 vem com duas tampas intercambiáveis (preta e azul)... E 
se você quiser que o mouse se ajuste ainda mais ao seu estilo, oito cores adi-
cionais estão disponíveis on-line!

Principais recursos

• Scanner e mouse completos “all-in-one”!
• Digitalize qualquer documento, jornal, contrato, imagem e muito mais, até 

o tamanho A3.
• Arraste e solte textos e imagens em seus aplicativos favoritos.
• Edite textos digitalizados diretamente no Word, Outlook®, Excel® etc.
• Carregue as suas digitalizações na Nuvem (Evernote®), no Facebook, no 

Twitter ou no Flickr.
• Envie as suas digitalizações por e-mail para colegas, familiares e amigos com 

um único clique!
• Resolução de digitalização de 300 dpi para a melhor qualidade de 

digitalização.
• Imprima seus documentos digitalizados diretamente do aplicativo fornecido.
• Solução mundial de reconhecimento óptico de caracteres (OCR): digitaliza 

e reconhece documentos em papel em mais de 130 idiomas (inclusive 
idiomas asiáticos, russo e árabe).

Guia de referência rápida

Nome do produto IRIScan™ Mouse 2

SKU 458124

Código EAN 7650104581245

Código personalizado 847190

Tamanho da caixa (A x C x P) 17 x 20 x 4,8 cm (6,7 x 7,87 x 1,9 pol)

Peso da caixa 360 g

Tamanho do scanner (A 
x C x P)

2,8 x 12 x 5,7 cm (1,1 x 4,7 x 2,2 pol)

Peso do scanner 110 g

Idiomas da caixa Árabe, holandês, inglês, francês, alemão, italiano, 
português, espanhol, russo

Conteúdo da caixa IRIScan™ Mouse Scanner • Pacote de softwares em 
CD-ROM • Cartão do IRISCompressor™ (versão de 
avaliação por 30 dias) • Tampas intercambiáveis do 
mouse (preta e azul)



Especificações

Tecnologia Slam Scan

Sensor do mouse Sensor a laser (1.200 dpi)

Resolução de digitalização Até 300 dpi

USB 2.0

Consumo de energia 0,625 W

Área de cobertura Até A3

Aplicativos Microsoft® Office, Adobe® Photoshop®

Formatos de salvamento 
(aplicativos)

PDF / JPG / TIFF / BMP / PNG / XLS / DOC

Botões 3 botões (clique com o botão direito, clique 
com o botão esquerdo, clique com a roda) / 
1 roda / 1 botão de digitalização

Requisitos mínimos de sistema

 - Intel Core Duo de 1,2 GHz ou AMD Athlon 64 X2 de 1,7 GHz ou superior
 - 2 GB de RAM, mínimo de 512 MB de espaço livre
 - NVIDIA® GeForce® 8400 GS de 128 MB ou ATI Radeon X1300 de 128 MB ou Intel 
GMA X3000 de 384 MB (compartilhados) ou superior

 - 1 GB de espaço livre no disco
 - Porta USB 2.0 livre
 - Unidade de CD-ROM
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