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SPREKENDE KLEURENDETECTORS

Nederlands sprekende
kleurendetector Color-Star

Nederlands sprekende
kleurendetector Colorino

Deze Color-Star kleurendetector is een vernieuwde en
uitgebreidere versie van de Colorino. Hij is lichter,
kleiner en heeft zowel een verbeterde spraakuitvoer als
een hogere meetaccuratie. Waar de Colorino 150
kleurtinten herkent, is deze kleurendetector namelijk in
staat tot het herkennen van wel 1000 verschillende

De Colorino kleurendetector is een ideaal hulpmiddel
voor mensen met een visuele beperking. Met dit
apparaat kunt u tot over 150 kleurschakeringen
herkennen en lichtbronnen lokaliseren.

kleurtinten. Bovendien herkent de Color-Star ook
patronen en contrasten, die het apparaat vervolgens
omzet in muziektonen. Het volume van de
kleurendetector kunt u aanpassen. Ook kunt u
eventueel een hoofdtelefoon aansluiten.
De Color-Star spreekt Nederlands en is op aanvraag
ook leverbaar in de Duitse of Engelse taal.
Link naar: Nederlandstalige handleiding Colorstar
Specificaties:
» Herkent tot wel 1000 kleurschakeringen;
» Natuurlijke spraakuitvoer;
» Volume in 5 standen aanpasbaar;
» Afmeting: 9 x 3,5 x 1,4 cm (L x B x H);
» Bevat hoofdtelefoonaansluiting;
» Gewicht: 42 gram (inclusief batterijen);

Het apparaat heeft 2 knoppen: een rode en een gele.
Met de bovenste, rode knop, kunt u kleuren detecteren.
Met de onderste, gele knop, kunt u een lichtbron
lokaliseren. Aan de bovenzijde van het apparaat zit een
klein rond gaatje; dit is het oog van de Colorino.
Om een kleur te achterhalen legt u dit oog strak tegen
het betreffende oppervlak aan. Om een lichtbron te
lokaliseren richt u het oog op de ruimte waarin u zich
bevindt. Wanneer het oog geen lichtbron signaleert, zal
het apparaat een lage toon uitzenden. Beweeg het
apparaat dan verder totdat het een hoge toon uitzendt,
wat betekent dat u de lichtbron gevonden heeft.
De Colorino spreekt Nederlands en is op aanvraag ook
leverbaar in de Duitse of Engelse taal.
Link naar: Nederlandstalige handleiding Colorino
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» Wordt geleverd inclusief beschermhoes.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Kleur

Prijs

C7000

Blauw

€399,95

Specificaties:
» Herkent meer dan 150 kleurschakeringen;
» Volume is aanpasbaar in 3 standen;
» Met hoofdtelefoonaansluting;
» Afmeting: 11 x 3,9-5 x 2,1 cm (L x B x H);
» Gewicht: 85 gram (inclusief batterijen);
» Wordt geleverd inclusief beschermhoes.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Kleur

Prijs

C14000

Zwart

€199,95
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