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Braille leesregel

Papenmeier BRAILLEX Live 20
Papenmeier BRAILLEX Live 20. Het jongste lid in de BRAILLEX familie is aanzienlijk kleiner
dan zijn grote broer. Gebruik Apps, lees en schrijf berichten op uw smartphone of werk met
gebruikelijke toepassingen. BRAILLEX Live 20 is namelijk een ideale begeleider in
zakformaat.

Draadloze vrijheid met Papenmeier BRAILLEX Live 20
Geschikt voor gebruikers die vaak in beweging zijn en die hun handen vol hebben met
verschillende dingen. Ideaal dus voor het werken met grote ﬂexibiliteit. Vanwege de
geïntegreerde bluetooth-module, kunt u gemakkelijk verbinding maken met uw smartphone,
tablet of notebook. De geïntegreerde accu, die in het apparaat opgeladen kan worden,
voorziet u bovendien van elektriciteit gedurende een hele werkdag.

Gebruik uw smartphone en PC tegelijk
Met een simpele toetsaanslag op uw Papenmeier BRAILLEX Live 20 schakelt u tussen de
werking van uw smartphone en die van uw tablet of notebook. BRAILLEX Live 20 is namelijk
verbonden met uw smartphone via bluetooth en tegelijkertijd met uw notebook via USB. Op
deze manier is het mogelijk voor u om beide apparaten te controleren op ieder tijdstip.
Dankzij het hoogkwalitieve brailletoetsenbord van uw BRAILLEX Live 20 kunt u ook snel en
feilloos schrijven. Speciﬁcaties: » Gelijktijdige werking van smartphone, tablet en
notebook; » Verenigbaar met JAWS, NVDA, Supernova, WindowEyes, Apple Voice Over en
Android; » Hoge kwaliteit brailletoetsenbord; » Een-hand-werking dankzij de
gepatenteerde Easy Access Bar; » Omvang (b x l x h): 17 x 11 x 18 cm; » Gewicht: circa 547
gram (incl. accu); » Gebruikstijd accu: > 20 uur. » Inclusief draagtas; » Inclusief
voedingseenheid; » Gebruikershandleiding in zowel print als braille.
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Braille leesregel
Papenmeier BRAILLEX Live
Papenmeier BRAILLEX Live: voor snel schakelen tussen laptop en smartphone In
verbinding met uw smartphone en/of uw laptop zal deze BRAILLEX Live al snel een musthave
voor u worden. Deze brailleleesregel is namelijk ideaal voor mensen die veel onderweg zijn,
beide handen vol hebben en gewend zijn om ﬂexibel te werken. De geïntegreerde Bluetoothmodule maakt het voor u mogelijk een verbinding in te stellen met uw smartphone of laptop.
De ingebouwde, oplaadbare accu voorziet de Papenmeier BRAILLEX Live bovendien de
gehele dag van voldoende energie.

Gebruik uw smartphone en computer gelijktijdig
Met één simpele toetsdruk op de BRAILLEX Live schakelt u tussen de bediening van uw
smartphone en uw laptop. De BRAILLEX Live is gelijktijdig met uw smartphone via Bluetooth
en met uw laptop via USB verbonden. Zo kunt u beide apparaten tegelijkertijd gebruiken.

Natuurlijk schrijven, ergonomisch lezen
Schrijf snel en feilloos met het hoogwaardige brailletoetsenbord van de BRAILLEX Live.
Ontlast uw polsen bij het lezen, door middel van de zeer geringe leeshoogte van 18 mm.

Comfortabele eenhandige bediening
De gepatenteerde Easy Access Bar maakt het mogelijk om intuïtief, snel en nauwkeurig te
werken. Deze navigatiebalk is een lange balk (zoals een spatietoets) die zich over de gehele
voorzijde van de leesregel uitstrekt. Deze navigatiehulp kunt u in alle vier de richtingen
bewegen. Zodoende kunt u met uw duimen vooruit en achteruit, omhoog en omlaag
navigeren in de tekst, terwijl uw vingers steeds op de braillecellen blijven rusten, waardoor u
gewoon door kunt lezen.

Nauwkeurig en snel braille lezen
Proﬁteer van de hoogkwalitatieve Papenmeier braillecellen tijdens uw dagelijks werk. Lees
documenten snel en nauwkeurig. De concaaf gevormde braillecellen volgen de curve van uw
vingertoppen en zorgen bovendien voor een natuurlijke positie van uw vingers. De
braillecellen zijn ook met een vlak oppervlak verkrijgbaar.

Brailletoetsenbord of Querty toetsenbord
De BRAILLEX Live is zowel met brailletoetsenbord (BRAILLEX Live) als met een Quertytoetsenbord (BRAILLEX Live+) leverbaar. Technische speciﬁcaties: » Afmeting: 298 x 92,5
x 18 mm; » Gewicht: 640 gram.
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Braille leesregel
Papenmeier BRAILLEX EL 60c
Voel het verschil! Inspiratie aan je vingertoppen
Deze Papenmeier BRAILLEX EL 60c combineert een eﬃciënt en elegant design. Maak kennis
met de nieuwe brailleleesregel BRAILLEX EL 60c, die snel een vaste verschijning zal worden
op uw werkplek. Deze goed doordachte en stijlvolle oplossing wordt namelijk perfect in de
bestaande werkplek geïntegreerd.

Ergonomische houding
Wanneer u de brailleleesregel gebruikt om te lezen, zult u merken dat de polsbewegingen
tot een minimum beperkt worden door de geringe hoogte (18 mm) van de brailleleesregel.
Daardoor is een comfortabele leeshouding gegarandeerd.

Comfortabele bediening met één hand
De gepatenteerde Easy Access Bar maakt het mogelijk om intuïtief, snel en nauwkeurig te
werken. Deze navigatiebalk is een lange balk (zoals een spatietoets) die zich over de gehele
voorzijde van de leesregel uitstrekt. Deze navigatiehulp kan bovendien in alle vier de
richtingen bewogen worden. Daarmee kunt u met uw duimen vooruit en achteruit, omhoog
en omlaag navigeren in de tekst, terwijl uw vingers steeds op de braillecellen blijven rusten,
en u gewoon door kunt lezen.

Modulair besturingsconcept
Met de nieuwe Papenmeier BRAILLEX EL 60c bent u snel vertrouwd. Het vernieuwde
modulaire besturingsconcept maakt het voor beginners, bijvoorbeeld mensen die op
volwassen leeftijd blind geworden zijn, mogelijk om zonder veel hindernissen met deze
brailleleesregel te werken. Meer ervaren gebruikers zullen zeker plezier beleven aan de
extra mogelijkheden die de nieuwe Papenmeier biedt, zoals de verbeterde functionaliteiten
in de geavanceerde modus.

Hogere productiviteit met de dubbele routingstoetsen
Verhoog uw arbeidsproductiviteit en vergemakkelijk frequent terugkerende handelingen
door de dubbele routingstoetsen te gebruiken, die namelijk geïntegreerd zijn in iedere
braillecel. De onderste routingstoets activeert de cursor/muisrouting. De bovenste
routingstoets kunt u gebruiken om objectgerelateerde contextmenu's te activeren. Vanwege
de nieuwe functie, de Easy-Quick-Access-Toetsen genoemd, is het mogelijk om uw
individuele programma of toepassing te openen met een simpele toetsdruk, zonder de
gebruikelijke stappen via het Windows-startmenu te moeten doorlopen.

Nauwkeurig en snel braille lezen
Proﬁteer van de hoogkwalitatieve Papenmeier braillecellen tijdens uw dagelijks werk. Lees
bijvoorbeeld documenten snel en nauwkeurig. De concaaf gevormde braillecellen volgen de
curve van uw vingertoppen, en zorgen zodoende voor een natuurlijke positie van uw vingers.
De braillecellen zijn ook met een vlak oppervlak verkrijgbaar.

Eigenschappen:
» De Braillex EL 60c is een vrij compacte brailleleesregel met 60 braillecellen en
cursorrouting; » De verbinding met de computer gebeurt via een USB-poort; » Boven elke
braillecel bevinden zich twee cursorroutingstoetsen. De laagst geplaatste toets is voor muisen cursorfuncties. De hoger geplaatste toets is voor menubediening.

Speciﬁcaties:
» Drivers voor Jaws 32/64 bit, Supernova, Apple VoiceOver, Linux, Window-Eyes; » Gewicht:
910 gram; » Afmeting: 426,5 x 92,5 x 18 mm; » Batterijvoeding: nee; » Brailletoetsenbord:
nee; » Gebruikershandleiding; » Inclusief opberghoes.

Bel voor persoonlijk advies direct(0182) 52 58 89

(0182) 52 58 89
Meridiaan 40
2801 DA Gouda
www.irishuys.nl
info@irishuys.nl

Braille leesregel
Extra-informatie
zwart

Artikelnummer
180166

Bel voor persoonlijk advies direct(0182) 52 58 89

Prijs
€

(0182) 52 58 89
Meridiaan 40
2801 DA Gouda
www.irishuys.nl
info@irishuys.nl

Braille leesregel
Papenmeier BRAILLEX EL 80c
Voel het verschil! Inspiratie aan je vingertoppen
Deze Papenmeier BRAILLEX EL 80c combineert een eﬃciënt en elegant design. Maak kennis
met de nieuwe brailleleesregel BRAILLEX EL 80c, die snel een vaste verschijning zal worden
op uw werkplek. Deze goed doordachte en stijlvolle oplossing wordt namelijk perfect in de
bestaande werkplek geïntegreerd.

Ergonomische houding
Wanneer u de brailleleesregel gebruikt om te lezen, zult u merken dat de polsbewegingen
tot een minimum beperkt worden door de geringe hoogte (18 mm) van de brailleleesregel.
Daardoor is een comfortabele leeshouding gegarandeerd.

Comfortabele bediening met één hand
De gepatenteerde Easy Access Bar maakt het mogelijk om intuïtief, snel en nauwkeurig te
werken. Deze navigatiebalk is een lange balk (zoals een spatietoets) die zich over de gehele
voorzijde van de leesregel uitstrekt. Deze navigatiehulp kan bovendien in alle vier de
richtingen bewogen worden. Daarmee kunt u met uw duimen vooruit en achteruit, omhoog
en omlaag navigeren in de tekst, terwijl uw vingers steeds op de braillecellen blijven rusten,
en u gewoon door kunt lezen.

Modulair besturingsconcept
Met de nieuwe Papenmeier BRAILLEX EL 80c bent u snel vertrouwd. Het vernieuwde
modulaire besturingsconcept maakt het voor beginners, bijvoorbeeld mensen die op
volwassen leeftijd blind geworden zijn, mogelijk om zonder veel hindernissen met deze
brailleleesregel te werken. Meer ervaren gebruikers zullen zeker plezier beleven aan de
extra mogelijkheden die de nieuwe Papenmeier biedt, zoals de verbeterde functionaliteiten
in de geavanceerde modus.

Hogere productiviteit met de dubbele routingstoetsen
Verhoog uw arbeidsproductiviteit en vergemakkelijk frequent terugkerende handelingen
door de dubbele routingstoetsen te gebruiken, die namelijk geïntegreerd zijn in iedere
braillecel. De onderste routingstoets activeert de cursor/muisrouting. De bovenste
routingstoets kunt u gebruiken om objectgerelateerde contextmenu's te activeren. Vanwege
de nieuwe functie, de Easy-Quick-Access-Toetsen genoemd, is het mogelijk om uw
individuele programma of toepassing te openen met een simpele toetsdruk, zonder de
gebruikelijke stappen via het Windows-startmenu te moeten doorlopen.

Nauwkeurig en snel braille lezen
Proﬁteer van de hoogkwalitatieve Papenmeier braillecellen tijdens uw dagelijks werk. Lees
bijvoorbeeld documenten snel en nauwkeurig. De concaaf gevormde braillecellen volgen de
curve van uw vingertoppen, en zorgen zodoende voor een natuurlijke positie van uw vingers.
De braillecellen zijn ook met een vlak oppervlak verkrijgbaar.

Eigenschappen:
» De Braillex EL 80c is een vrij compacte brailleleesregel met 80 braillecellen en
cursorrouting; » De verbinding met de computer gebeurt via een USB-poort; » Boven elke
braillecel bevinden zich twee cursorroutingstoetsen. De laagst geplaatste toets is voor muisen cursorfuncties. De hoger geplaatste toets is voor menubediening.

Speciﬁcaties:
» Drivers voor Jaws 32/64 bit, Supernova, Apple VoiceOver, Linux, Window-Eyes; » Afmeting:
555 x 92,5 x 18 mm; » Gewicht: 1170 gram; » Batterijvoeding: nee; » Brailletoetsenbord:
nee; » Bluetooth: nee; » Gebruikershandleiding; » Inclusief opberghoes.
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Braille leesregel
Papenmeier BRAILLEX EL 40c
Voel het verschil! Inspiratie aan je vingertoppen
Deze Papenmeier BRAILLEX EL 40c combineert een eﬃciënt en elegant design. Maak kennis
met de nieuwe brailleleesregel BRAILLEX EL 40c, die snel een vaste verschijning zal worden
op uw werkplek. Deze goed doordachte en stijlvolle oplossing wordt namelijk perfect in de
bestaande werkplek geïntegreerd.

Ergonomische houding
Wanneer u de brailleleesregel gebruikt om te lezen, zult u merken dat de polsbewegingen
tot een minimum beperkt worden door de geringe hoogte (18 mm) van de brailleleesregel.
Daardoor is een comfortabele leeshouding gegarandeerd.

Comfortabele bediening met één hand
De gepatenteerde Easy Access Bar maakt het mogelijk om intuïtief, snel en nauwkeurig te
werken. Deze navigatiebalk is een lange balk (zoals een spatietoets) die zich over de gehele
voorzijde van de leesregel uitstrekt. Deze navigatiehulp kan bovendien in alle vier de
richtingen bewogen worden. Daarmee kunt u met uw duimen vooruit en achteruit, omhoog
en omlaag navigeren in de tekst, terwijl uw vingers steeds op de braillecellen blijven rusten,
en u gewoon door kunt lezen.

Modulair besturingsconcept
Met de nieuwe Papenmeier BRAILLEX EL 40c bent u snel vertrouwd. Het vernieuwde
modulaire besturingsconcept maakt het voor beginners, bijvoorbeeld mensen die op
volwassen leeftijd blind geworden zijn, mogelijk om zonder veel hindernissen met deze
brailleleesregel te werken. Meer ervaren gebruikers zullen zeker plezier beleven aan de
extra mogelijkheden die de nieuwe Papenmeier biedt, zoals de verbeterde functionaliteiten
in de geavanceerde modus.

Hogere productiviteit met de dubbele routingstoetsen
Verhoog uw arbeidsproductiviteit en vergemakkelijk frequent terugkerende handelingen
door de dubbele routingstoetsen te gebruiken, die namelijk geïntegreerd zijn in iedere
braillecel. De onderste routingstoets activeert de cursor/muisrouting. De bovenste
routingstoets kunt u gebruiken om objectgerelateerde contextmenu's te activeren. Vanwege
de nieuwe functie, de Easy-Quick-Access-Toetsen genoemd, is het mogelijk om uw
individuele programma of toepassing te openen met een simpele toetsdruk, zonder de
gebruikelijke stappen via het Windows-startmenu te moeten doorlopen.

Nauwkeurig en snel braille lezen
Proﬁteer van de hoogkwalitatieve Papenmeier braillecellen tijdens uw dagelijks werk. Lees
bijvoorbeeld documenten snel en nauwkeurig. De concaaf gevormde braillecellen volgen de
curve van uw vingertoppen, en zorgen zodoende voor een natuurlijke positie van uw vingers.
De braillecellen zijn ook met een vlak oppervlak verkrijgbaar.

Eigenschappen:
» De Braillex EL 40c is een vrij compacte brailleleesregel met 40 braillecellen en
cursorrouting; » De verbinding met de computer gebeurt via een USB-poort; » Boven elke
braillecel bevinden zich twee cursorroutingstoetsen. De laagst geplaatste toets is voor muisen cursorfuncties. De hoger geplaatste toets is voor menubediening.

Speciﬁcaties:
» Drivers voor Jaws 32/64 bit, Supernova, Apple VoiceOver, Linux, Window-Eyes; » Afmeting:
298 x 92,5 x 18 mm; » Gewicht: 640 gram; » Brailletoetsenbord: nee; »
Gebruikershandleiding; » Batterijvoeding: nee; » Inclusief opberghoes.
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Papenmeier EL-70c
Nu van €4625,- voor €3815,- Deze Papenmeier EL-70c is de grootste en ook de meest
complete van de BRAILLEX EL brailleleesregels. Met 70 braillecellen over de breedte is een
hoge verwerkingssnelheid dan ook gegarandeerd. Papenmeier EL-70c heeft dubbele routing
keys, die vriendelijk in gebruik zijn. Ook zijn ze geïntegreerd in de braillecellen, met als
voordeel dat u met uw vingers slechts een minimale afstand hoeft te overbruggen. Daardoor
heeft het apparaat een exacte en comfortabele besturing. De routing keys bieden zodoende
maximale ﬂexibiliteit in combinatie met uw favoriete screenreader. Speciﬁcaties: »
Netvoeding: 100 - 240 volt; » Compleet uitgerust met verbindingskabels en power supply; »
Afmeting: 569 x 277 x 22 mm; » Gewicht: 2440 gram; » Stroomvoorziening via USB of via
externe power supply; » 3 jaar garantie.
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