
IRIScan Mouse Wifi

Bezprzewodowy uniwersalny skaner w myszy

Skaner w Twojej dłoni!

Odkryj najnowszą bezprzewodową wersję słynnego skanera w myszy IRIS. 
Kliknij przycisk skanowania, przesuń mysz w dowolnym kierunku na dokumen-
cie papierowym i zobacz, jak tekst i obrazy pojawiają się natychmiast na ekra-
nie komputera dzięki bezprzewodowej transmisji w standardzie Wi-Fi.

Nigdy nie będziesz już wpisywać ponownie tego samego tekstu! 

Wbudowana technologia OCR IRIS pozwoli Ci zamienić każdy fragment doku-
mentu, książki, gazety czy grafiki na edytowalny tekst. Przeciągnij tekst i upuść 
go do ulubionego edytora tekstu (Word, Excel®, Pages®, Numbers® itd.), wye-
dytuj i wstaw jednym kliknięciem do chmury. 

Kluczowe funkcje

• Uniwersalne połączenie bezprzewodowego skanera i bezprzewodowej myszy o 
pełnej funkcjonalności!

• Bezprzewodowe podłączanie i wygoda przenoszenia dzięki obsłudze standardu 
Wi-Fi.

• Wbudowany akumulator ładowany przez złącze USB.
• Proste skanowanie notatek, książek, rysunków, rachunków, dokumentów i wielu 

innych tekstów jednym ruchem urządzenia!
• Zamieszczaj swoje skany w chmurze dzięki wtyczkom serwisów Dropbox, 

Evernote, Facebook czy Flickr.
• Przeciągaj, upuszczaj i edytuj zeskanowane teksty bezpośrednio w programach 

Word, Excel, Pages, Numbers. 
• Technologia OCR: skanuj i rozpoznawaj dokumenty papierowe w ponad 130 

językach (m.in. języki azjatyckie, rosyjski i arabski).
• Twórz przeszukiwalne pliki PDF na podstawie ważnych dokumentów.
• Rozdzielczość skanowania 300 dpi pozwalająca na uzyskanie optymalnej 

jakości.
• Wbudowana wtyczka Cardiris zapewniająca zarządzanie kontaktami.
• W zestawie: unikalna podkładka ScanPad pozwalająca na skanowanie 

dokumentów w niewielkim formacie, takich jak wizytówki, grafiki itp.
• Tłumacz i odsłuchuj skany dzięki wtyczce Google Translate*.

*Opcje pobierania oprogramowania, wyszukiwania, udostępniania oraz tłumaczenia 
wymagają dostępu do Internetu. 

Quick reference guide

Nazwa produktu IRIScan™ Mouse Wifi

SKU 458735

Kod EAN 5420079900080

Kod celny 847190

Wymiary opakowania
(W x D x S)

13,8 x 30,8 x 5,8 cm

Masa opakowania 500g

Wymiary skanera (W x D x S) 3,8x 11,5x 6 cm

Masa skanera 200gr

Wersje językowe na opak-
owaniu

arabski, holenderski, angielski, francuski, niemiecki, 
włoski, portugalski, hiszpański, rosyjski

Zawartość pudełka Skaner w myszy IRIScan™ • Pakiet oprogramowania 
oraz instrukcje obsługi są dostępne do pobrania 
pod adresem www.irislink.com/start •Klucz USB 
skanera w myszy ° ScanPad™



Specyfikacja

Technologia Skanowanie w technologii SLAM

Czujnik myszy Czujnik optyczny (1500 cpi)

Rozdzielczość skanowania Do 400 dpi

USB 2.0

Pobór mocy 0.625W

Obszar pokrycia do A3

Aplikacje Microsoft® Office, Adobe® Photoshop®, Pages®, 
Numbers®, kopiuj i wklej.

Formaty zapisu (aplikacje) PDF / JPG / TIFF / BMP / PNG / XLS / DOC

Przyciski 3 przyciski (prawy, lewy, przycisk w kółku)/ 1 
kółko / 1 przycisk skanowania

Specyfikacje Wi-Fi Kanał cyfrowy 2,4 GHz (funkcja myszy)/ 
IEEE802.11n (skanowanie)/

Specyfikacja baterii Wbudowany akumulator litowy/ 3,7 V/ g

Oficjalne certyfikaty zgodności można znaleźć pod adresem www.irislink/certifi-
cates

Minimalne wymagania sprzętowe

Windows® i Mac®

 - Windows 7,8,10 i nowszy
 - Mac: OS X10.9 lub 10.10 i nowszy
 - Procesor: Intel Core Duo 1,2 GHZ lub AMD Athlon™ 64 x2 1,7 GHz lub 
szybszy

 - Pamięć RAM: 2 GB.
 - 1 GB wolnego miejsca na dysku-Port USB 2.0 (do ładowania) + klucz
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Oprogramowanie oraz instrukcje 
nie są dołączane do zestawu i 

należy je pobrać ze strony:  
www.irislink.com/start
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