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ZOOMTEXT

ZoomText Magnifier
Screenreader

ZoomText Magnifier

Deze ZoomText Magnifier Screenreader biedt u:
» Vergrote weergave van wat u typt en/of leest: tot 36x;
» Ondersteuning voor Microsoft Office 2010: de
elementen van de nieuwe Office 2010
gebruikersinterface worden volledig getraceerd en
uitgesproken door ZoomText;
» Deze versie van ZoomText biedt ondersteuning voor
Windows 64-bit besturingssystemen;
» Wanneer u tekst typt en door menu’s,
dialoogvensters en andere bedieningselementen
navigeert, rolt de vergrote weergave vloeiend over het
scherm;
» Het volledig traceren van bedieningselementen op
webpagina's en het nauwkeurig lezen in complexe
paginalay-outs;
» De functie focusaccentuering: daarmee kunt u de
bedieningsfocus eenvoudig lokaliseren en volgen bij
het navigeren met de tab- en pijltjestoetsen door

Deze ZoomText Magnifier biedt u:
» vergrote weergave van wat u typt en/of leest: tot 36x;
» ondersteuning voor Microsoft Office 2010;
» deze versie van ZoomText biedt ondersteuning voor
Windows 64-bit besturingssystemen;
» wanneer u tekst typt en door menu’s, dialoogvensters
en andere bedieningselementen navigeert, rolt de
vergrote weergave vloeiend over het scherm;
» het volledig traceren van bedieningselementen op
webpagina's en het nauwkeurig lezen in complexe
paginalay-outs;
» de functie focusaccentuering: hiermee kunt u de
bedieningsfocus eenvoudig lokaliseren en volgen bij
het navigeren met de tab- en pijltjestoetsen door
menu's, dialoogvensters, werkbalken, en andere
bedieningselementen;
» nieuwe schema’s voor schermaccentuering: extra
schema’s werden toegevoegd aan elk van de opties
voor schermaccentuering van ZoomText;
» de xFont technologie van ZoomText betekent een
drastische verbetering van de kwaliteit van de vergrote
tekst. ZoomText toont nu de tekst in drukkwaliteit bij
alle vergrotingsniveau's.
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menu's, dialoogvensters, werkbalken, en andere
bedieningselementen;
» Nieuwe schema’s voor schermaccentuering:
ZoomText heeft nu extra schema’s toegevoegd aan elk
van de opties voor schermaccentuering;
» De xFont technologie van ZoomText betekent een
drastische verbetering van de kwaliteit van de vergrote
tekst. ZoomText toont nu de tekst in drukkwaliteit bij
alle vergrotingsniveau’s.
Door dit alles is de tekst duidelijker en makkelijker te
lezen dan ooit tevoren. Zelfs de meest sierlijke
lettersoorten worden perfect leesbaar. Met de hoge
resolutie weergaven, hebben slechtziende gebruikers
hogere vergrotingsniveau's nodig, tot soms wel twee
keer wat ze vroeger gebruikten. Om deze gebruikers
zoveel mogelijk tegemoet te komen, werd het
ZoomText vergrotingsbereik opgevoerd van 16x tot
maar liefst 36x. De systeemvereisten voor deze
software zijn Windows 10 of 11.
Klik hier voor een demonstratie van dit de ZoomText
Magnifier Screenreader.

Door dit alles is de tekst duidelijker en makkelijker te
lezen dan ooit tevoren. Zelfs de meest sierlijke
lettersoorten worden perfect leesbaar. Met de hoge
resolutie weergaven, hebben slechtziende gebruikers
hogere vergrotingsniveau's nodig, tot soms wel twee
keer wat ze vroeger gebruikten. Om deze gebruikers
zoveel mogelijk tegemoet te komen, werd het
ZoomText vergrotingsbereik opgevoerd van 16x tot
maar liefst 36x. De systeemvereisten voor deze
software zijn Windows 10 of 11.
Klik hier voor een demonstratie van dit product.
Klik hier om een demo-versie van ZoomText Magnifier
te downloaden.

Producteigenschappen
Vergroting

231000

Tot 36x

CD-ROM

€545,00

231001

Tot 36x

USB

€545,00

Klik hier om een demo-versie van Zoomtext Magnifier
te downloaden.

Producteigenschappen
Extra

Artikelnummer

Vergroting

233000

Tot 36x

CD-ROM

€710,00

233001

Tot 36x

USB

€750,00

Informatie

Extra

Artikelnummer

Prijs
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