IRIScan Mouse Wifi
Scanner e mouse sem fio “all-in-one”
Um scanner na ponta dos seus dedos!
Descubra a mais recente versão sem fio do famoso scanner e mouse da IRIS.
Basta clicar no botão de digitalização, deslizar em qualquer direção em um
documento de papel e ver o texto e as imagens aparecerem instantaneamente na tela do computador, graças à transmissão Wi-fi direta.
Nunca mais digite qualquer texto novamente!
A tecnologia de reconhecimento óptico de caracteres (OCR) da IRIS transformará qualquer tipo de documento, livro, revista e imagem em texto editável.
Basta arrastá-lo e soltá-lo no seu aplicativo favorito de edição de texto (Word,
Excel®, Pages®, Numbers® etc.), editá-lo e carregá-lo na nuvem com um único
clique.
Principais recursos
•
•
•
•

Scanner e mouse Wi-Fi completos “all-in-one”!!
Totalmente sem fio e portátil graças à sua conectividade Wi-Fi.
Bateria interna recarregável por USB.
Basta deslizar o dedo para digitalizar anotações, livros, desenhos, recibos,
documentos e muito mais!
• Publique as suas digitalizações na nuvem via conectores Dropbox, Evernote,
Facebook e Flickr.
• Arraste e solte e edite seus textos digitalizados diretamente no Word, Excel,
Pages, Numbers…
• 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).
• Crie PDFs pesquisáveis de todos os seus documentos importantes.
• Resolução de digitalização de 300 dpi para a melhor qualidade de digitalização.
• Graças ao conector Cardiris incluído, bastam alguns cliques para gerenciar seus
contatos.
• Incluído: o ScanPad exclusivo permite digitalizar facilmente documentos
pequenos, como cartões de visita, fotos etc.
• Traduza e ouça em voz alta suas digitalizações com o conector Google
Translate.*
**É necessária conexão com a Internet para download de software, pesquisa,
compartilhamento e tradução.
Quick reference guide
Nome do produto

IRIScan™ Mouse Wifi

SKU

458735

Código EAN

5420079900080

Código personalizado

847190

Tamanho da caixa (A x C x P) 13,8 x 30,8 x 5,8 cm (5.43 x 12.12 x 2.28 in)
Peso da caixa

500g (1.1 lbs)

Tamanho do scanner (A
x C x P)

3,8x 11,5x 6 cm ( 1.18x 4.3x 2.36 in )

Peso do scanner

200gr (0.44 lbs)

Idiomas da caixa

Arabic, Dutch, English, French, German, Italian,
Portuguese, Russian, Spanish, Chinese

Conteúdo da caixa

IRIScan™ Mouse scanner • O pacote de software
e os guias do usuário podem ser baixados online em www.irislink.com/start •Dongle USB do
scanner e mouse ° ScanPad™

Especificações
Tecnologia

Slam Scan

Sensor do mouse

Sensor óptico do mouse (1500 cpi)

Resolução de digitalização Até 400 dpi
USB

2.0

Consumo de energia

0.625W

Área de cobertura

Até A3

Aplicativos

Microsoft® Office, Adobe® Photoshop®, Pages®,
Numbers®, opções de copiar e colar.

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

Especificações do Wi-Fi

Canal digital de 2,4 GHz (mouse)/IEEE802.11n
(digitalização)

Especificações da bateria

Bateria interna recarregável de lítio/ 3,7 V/ g

Certificados oficiais de conformidade estão disponíveis em: www.irislink/certificates
Requisitos mínimos de computador
Windows® e Mac®
-- Windows 7, 8, 10 e versões superiores
-- Mac: OS X 10.9 ou 10.10 e versões superiores
-- CPU: Intel Core Duo de 1,2 GHZ ou AMD Athlon™ 64 x2 de 1,7 GHz ou
superior
-- RAM: 2 GB de RAM
-- 1 GB de espaço livre no disco-Porta USB 2.0
(para carregamento) + dongle

A caixa não inclui software e
guias do usuário. Acesse:
www.irislink.com/start
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