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Bierley muis vergroter
Bierley MonoMouse
Deze Bierley MonoMouse drie modi voor het lezen, namelijk de
normale modus, de contrast modus (zuiver witte tekst op een
zwarte achtergrond), en de versterkte modus (pure zwarte tekst
op witte achtergrond). Door middel van een SCART-aansluiting
kunt u snel gebruik maken van deze MonoMouse. Ook is er een
zoom model verkrijgbaar, dan is de vergroting instelbaar tot wel
57x!
Vergroting Artikelnummer Prijs
16-to-57
170036
€305,00
16
170035
€225,00

Bierley ColorMouse
Deze Bierley ColorMouse is ideaal voor het lezen van of het
kijken naar tijdschriften, kaarten, recepten, etiketten,
postzegels, foto’s, en nog veel meer. Met een snelle installatie
door de SCART-stekker van de ColorMouse in een televisie te
steken en op de grote blauwe knop te drukken, is de vergroting
klaar om gebruikt te worden en wordt uw televisie een krachtig
low vision hulpmiddel. Ook is er een zoom model verkrijgbaar,
dan is de vergroting instelbaar tot wel 57x!
Vergroting Artikelnummer Prijs
16-tot-57
170046
€510,00
16
170045
€445,00
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Bierley muis vergroter
Bierley MonoMouse USB-MD
Deze Bierley MonoMouse-USB-MD biedt een MD-modus die
zuiver witte tekst biedt op een zwarte achtergrond voor
maximaal contrast en minder verblinding. Dit is geschikt voor
iedereen met gevoeligheid voor licht, en kan vooral nuttig zijn
voor personen met Macula Degeneratie. Andere functies zijn
onder meer grijstonen, zwarte tekst op een witte achtergrond,
variabele vergroting, volledig scherm, het vastleggen van
beelden en het beeld stil zetten. Specificaties: » werkt in
combinatie met de computer: desktop, notebook en Mac; »
windows 7, 8, 10 en Mac OS X; » ergonomisch en makkelijk te
gebruiken; » rechtstreeks in een USB-poort te steken; »
variabele vergroting tot 100x; » kernachtig, helder, levendig
beeld; » hoog contrast negatief beeld (pure witte tekst op
zwarte achtergrond); » hoog contrast positief beeld (pure
zwarte tekst op witte achtergrond); » krachtige, maar
eenvoudige full-function software inbegrepen; » microfiber
MouseBag inbegrepen; » duurzaam, CE goedgekeurd, gebouwd
om te houden.
Vergroting Artikelnummer Prijs
tot-57x
170037
€430,00
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Bierley muis vergroter
Bierley ColorMouse USB-MD
Deze ColorMouse USB-MD biedt een MD-modus die zuiver witte
tekst biedt op een zwarte achtergrond voor maximaal contrast
en minder verblinding. Dit is geschikt voor iedereen met acute
gevoeligheid voor licht, en kan vooral nuttig zijn voor personen
met Macula Degeneratie. Andere functies die deze ColorMouse
biedt, zijn onder kleurenbeeld volledige pure zwarte tekst op
een witte achtergrond, variabele vergroting, het volledige
scherm, het vastleggen van beelden en het beeld stil zetten.
Specificaties: » werkt in combinatie met de computer:
desktop, notebook en Mac; » windows 7, 8, 10 en Mac OS X; »
ergonomisch en makkelijk te gebruiken; » rechtstreeks in een
USB-poort te steken; » variabele vergroting tot 100x; »
kernachtig, helder, full color, levendig beeld; » hoog contrast
negatief beeld (pure witte tekst op zwarte achtergrond); » hoog
contrast positief beeld (pure zwarte tekst op witte achtergrond);
» krachtige, maar eenvoudige full-function software inbegrepen;
» microfiber MouseBag inbegrepen; » duurzaam, CE
goedgekeurd, gebouwd om te houden.
Vergroting Artikelnummer Prijs
tot-57x
170065
€570,00
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