®
WorldPenScan Go | Digital
Skannerpenna OCR Läspenna och
Flerspråkig Översättare
Direkt i pennan eller med GRATIS APP till Win/ Mac/ iOS/ Android
WorldPenScan Go är en portabel skanning- och översättningspenna som
integrerar skanning, OCR (textigenkänning), översättning av ord och
meningar. Den ansluts med WiFi till Internet, så du kan konversera på
flera språk.
WorldPenScan Go är marknadens enda som ger dig både fristående
användning med LCD pekskärm och inbyggd högtalare eller låter dig
skanna till Win/ Mac/ iOS/ Android.

Textfångst OCR – skanna in text och transkribera
Öka produktiviteten och gör mer på
kortare tid. Skanna bara in texter med
WordPenScan Go!
Skanna in och kolla på den inbyggda
skärmen. Spara direkt i skannerpennan
och för sedan över till andra enheter vid
behov.

Skanna till digitaltext

Lyssna medan du skannar och läs
snabbare eller skanna direkt till
dator/smartphone/surfplatta.
Precis och snabb skanning av tryckt text
på papper, Kindle och iPad.

Tal till text
Tala in minnesanteckningar och få dem
som digital text i pennan, för senare
överföring till datorn o andra enheter.
Gör fler anteckningar på kortare tid.
Spela in möten för att förenkla
protokollskrivning. Även ljudfilerna lagras.
Automatisk brusreducering ger bra
kvalitet.
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®
Tvåvägs översättning - Polyglott
Förbättra ditt talspråk och uttal.
Tala till pennan på ditt språk, texten
visas digitalt på skärmen. Den
översätts på skärmen till det språk du
vill kommunicera på och läses upp med
autentiskt uttal.
Översättningen spelas upp via
den inbyggda högtalaren eller
genom Bluetooth-hörlurar samtidigt
som texten visas på skärmen
Lätt att kommunicera med andra
på 112 olika språk.

Skanna och översätt
Skanna in text, som visas och översätts
direkt på skärmen samt läses upp med
autentiskt uttal.
Med lexikonfunktionen kan du slå upp
betydelsen av ord och få det uttalat,
samt sparat i en egen ordlista.
Skanning och översättning stöds på
55 olika språkvarianter
WorldPenScan Go hjälper dig förbättra
förmågan att läsa, stava, lyssna och
tala på många olika språk.

För mer information se https://www.xnxdata.se/digitalpennor/worldpenscan-go/
alternativt kontakta XnX Data®AB
eller närmaste återförsäljare
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