DigiMemo A501
Digitální zápisník s pamětí

Digitální sejmutí a uložení všeho co napíšete
na obyčejný papír v reálném čase.
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DigiMemo A501 je samostatné zařízení s pamětí, které umožní digitální sejmutí a uložení všeho,
co napíšete nebo nakreslíte na obyčejný papír. Tento záznam a uložení probíhá bez potřeby
počítače nebo speciálního papíru. Potom můžete velmi jednoduše prohlížet, organizovat,
používat a předávat své ručně psané poznámky v rámci prostředí Windows.

1. Poznamenávejte si

Umístěte obyčejný papír nebo blok papíru na
Vaši psací podložku DigiMemo A501. Pište si
své poznámky a kreslete si případné obrázky
na tento papír přiloženým digitálním perem
(náplně jsou zcela standardní, používané i v
jiných propisovacích tužkách).
Digitální psací podložka, vše co píšete nebo
kreslíte, digitálně zaznamenává do vestavěné
paměti nebo na CF paměťovou kartu
(volitelné příslušenství) v reálném čase.
Každá jedna Vámi popsaná stránka je
uložena jako jedna digitální strana (soubor).

2. Připojte k PC
Připojte Vaši digitální podložku k PC
prostřednictvím USB rozhraní. Obsah pamětí
Vaší digitální podložky se Vám zobrazí jako
externí disky.

3. Organizujte Vaše poznámky

Pomocí DigiMemo Manager software můžete
snadno prohlížet, editovat a provádět
organizaci Vašich poznámek. Ukládat je
můžete v interním tvaru (e-book) nebo jako
standardní grafické soubory (např. jpg, gif,
bmp, png).

Napiš na papír
Organizuj v PC
Pošli e-mailem
4. Pošlete své poznámky e-mailem
Své poznámky můžete poslat přímo jako
přílohu e-mailem, nebo jako obsah html
zprávy.
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Příruční a kompaktní
•

•
•

•

Digitální podložka může být bez jakéhokoli úsilí
používána stejně jako běžná podložka na psaní i tak,
že ji držíte v ruce nebo na klíně. Jednoduše s ní
můžete pracovat vestoje, vsedě i vleže.
Tenké a lehké digitální pero standardních rozměrů
a s vyměnitelnými standardními náplněmi.
Podložka má hmotnost pouze 560 g a pero 13.8 g.

Výborné řešení pro formulářové aplikace, kde
potřebujete papírovou kopii formuláře i digitální
formu vyplněných dat.

Nenucený a přirozený
•
•
•
•
•

Stejně komfortní a přirozené, jako když píšete na
běžný papír běžným perem.
Současně získáváte digitální záznam a “hardcopy”
Vašich ručně pořizovaných poznámek, kdykoli jste v
pohybu, nebo mimo možnost kontaktu s PC.
Okamžitý a digitální záznam Vašich poznámek,
nápadů, konceptů, obrázků a grafů bez nutnosti
skenování.
Může být použit jakýkoli běžný papír nebo blok (do
rozměru 150x211mm, A5.
Již nikdy nemůžete zapomenout, co jste si
poznamenali před několika lety. Ztrácíte své
poznámky ? Již je neztratíte.

Výkonný a nezapomnětlivý
•

•

•
•
•
•
•

Digitálně sejme a uloží vše, co napíšete propisovacím
perem na běžný papír v reálném čase. Ani počítač,
ani speciální papír nepotřebujete. I náplně do
propisovacího pera jsou standardní.
Samostatné zařízení s paměťovou kapacitou, která je
8MB v interní zabudované paměti a až 516MB na
externí paměťové kartě CompactFlash (CF) (volitelné
příslušenství).
Čím více toho na papír napíšete a nakreslíte, tím větší
bude velikost souboru.
Velikost digitální stránky a formát papíru pro záznam
Vašich poznámek je 150x211mm (A5). Plně a hustě
popsaný list papíru má velikost souboru max. 200kB.
Můžete uložit až 999 stran do Vašeho zařízení..
Můžete použít poznámkové bloky do tloušťky 12mm
(tj. asi 120 listů papíru).
Na stránce můžete pokračovat s psaním poznámek
po přerušení. Stránka nemusí být ukončena během
jednoho záznamu, je možné se k ní vracet.

Efektivní
•
•
•

Baterie v propisovacím peru Vám vydrží až 14 měsíců.
Čtyři alkalické baterie AAA vydrží cca 100 hodin
nepřetržitého provozu Vašeho zařízení.
Po 30 minutách nečinnosti se aktivuje automatický
shutdown.

Jednoduchý a snadno ovladatelný
S programem DigiMemo Manager můžete snadno
organizovat Vaše digitální stránky v prostředí Windows a
jednoduše je posílat elektronickou poštou.
• Digitální stránky poznámek můžete jednoduše
ukládat jako “book file” (e-book).
• Funkce náhledu stránek.
• Jednoduchý import a/nebo výmaz Vašich digitálních
stránek z e-booku.
• Dodatečné zvýrazňování, opoznámkování, editování
(výběr, kopíruj, přesuň, vymaž atd.), dopisování,
prohlížení, změna barvy a kreslící funkce.
• Jednoduché kopírování nebo přesun do jiných
programů v prostředí Windows (poštovní klienti, Word,
Excel, apod.)
• Možnost ukládat Vaše digitální stránky jako
standardní grafické formáty ( BMP, JPG, GIF nebo
PNG).

e-Mail
•
•
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Jednoduše zkopírujte nebo přesuňte do Vaší e-mail
zprávy. Pošlete svou ručně psanou zprávu odevšad
kdykoli !
Sdílejte své e-books s poznámkami se svými partnery,
zákazníky, přáteli.
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DigiMemo A501
Digitální zápisník s pamětí

Přihrádka pro náhradní
náplně do pera

Pohodlný držák pro pero

Specifikace
Digitální podložka

Digitální pero

Rozměr

309x209mm

Velikost

134mm délka, 11,3mm průměr

Tloušťka

Tenčí část 9,8mm

Hmotnost

13,8g

Silnější část 15,7mm

Napájení

1x knoflíková baterie 1,55V (SR626SW,
377 nebo IEC-SR66)

Výdrž baterie

cca 14 měsíců

Propisovací
náplň

Standardní
do
vícebarevných
propisovacích per, průměr 2,3mm,
67mm délka

Hmotnost

512g bez baterií
560g s bateriemi

Psací pole

150x211mm (A5)

Tloušťka papírů

Blok max. 12mm, cca 120 listů

Držák bloku

150x232mm

Paměť

Interní 8MB

Dig. stránka

ACECAD formát dig. stránky (DHW)

Externí paměť

CompactFlash (CF) I karta, FAT
souborový systém (volitelné rozšíření)

Soubor e-Book

ACECAD formát e-book soub. (DND)

Externí soubory

bmp, jpg, gif, png

Napájení

4x baterie 1,5V typ AAA, napětí 3V,
proud cca 25mA, odebíraný výkon
cca 75mW

Provoz na
baterie

cca 100 hodin

2. napájení

Je li připojeno k PC, je napájeno přes
USB

Připojení k PC

USB port

Formát souborů

Požadavky na systém
OS

Windows 2000 nebo XP

CPU

500MHz Pentium III nebo lepší

RAM

128MB nebo více (doporučeno)

Ostatní

Volný USB port, CD-ROM jednotka

Volné místo na
HDD

Min. 32MB

Vzhledem ke stálému vývoji může být specifikace změněna bez předchozího upozornění

Napiš na papír
Organizuj v PC
Pošli e-mailem

Bateria Slaný CZ, s.r.o.

Netovická 875
Tel. 312 571 351 Fax 312 522 868

e-mail: prodej@bateria.cz, www.bateria.cz
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