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DIGITALE LOEPEN

Eschenbach Base voor Visolux
DIGITAL XL FHD
De Eschenbach Base voor Visolux DIGITAL XL FHD is
een accessoire bij de Eschenbach digitale loep Visolux
Digital XL FHD. Deze houder vergroot de afstand tot
het beeldgebied waardoor u onder het apparaat kunt
schrijven. Ook verlaagt hij de startvergroting tot 0,8x.
De houder sluit eenvoudig aan op de onderkant van de
Visolux Digital XL FHD en heeft twee uitgeklapte poten
voor de stabiliteit. Deze Eschenbach Base is gemaakt
van kunststof en zwart met grijs van kleur. U kunt het
apparaat op ieder moment weer van de houder
verwijderen.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Kleur

Prijs

1655105

Zwart

€111,00

See More digitale handloep
De See-More digitale handloep is een compacte en
eenvoudig te bedienen loep. Vanwege het 5 inch
scherm heeft u een helder en contrastrijk beeld. U kunt
deze loep bedienen via enkele goed voelbare knoppen
die ergonomisch zowel links als rechts van de monitor
zijn geplaatst. Naast een heldere volledige
kleurenweergave kunt u teksten ook in hoog contrast
weergeven en wel in de volgende kleurcombinaties:
Zwarte letters op een witte achtergrond;
Witte letters op een zwarte achtergrond;
Groene letters op een zwarte achtergrond;
Gele letters op een zwarte achtergrond;
Gele letters op een blauwe achtergrond.
De See-More digitale handloep is voorzien van een
uitklapbaar handvat, zodat u ook handenvrij kunt
werken. In de leesstand (op papier gezet) schijnt het
licht via het handvat indirect op de tekst, zodat u ook
bij glimmende oppervlaktes een strak, helder beeld
heeft zonder spiegelingen.
Specificaties:
» Vergroting: 4x tot 32x continu regelbaar;
» Schermgrootte: 5 inch HD;
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» Resolutie: 1,2 megapixel (afstandcamera) en 0,3
megapixel (leesstand);
» Kleuren: 6 standen;
» Twee camera's, voor zowel lezen als veraf kijken;
» LED- en monitorhelderheid instelbaar;
» Mogelijkheid tot beeld bevriezen en afdekken;
» Mogelijkheid beelden op te slaan op Micro SD-kaart
(niet inbegrepen);
» Aansluiting op TV mogelijk (AV en HDMI 1080p)
(kabels inbegrepen);
» Handvat: aanwezig;
» Werkt 4 uur op de accu;
» Oplaadtijd: 4 à 5 uur.
» Afmeting: 15 cm x 8,4 cm x 3,5 cm;
» Gewicht: 220 gram.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Vergroting

Schermgrootte

6144

4x tot 32x

5 inch
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Beschermhoes voor Eschenbach
Smartlux Digital

Beschermhoes voor Eschenbach
Visolux Digital HD

Deze beschermhoes is speciaal ontworpen voor de
Eschenbach Smartlux Digital handloep. De hoes is
gemaakt van rubber en biedt niet alleen extra
bescherming tegen schade, maar ook extra grip op de
handloep. Zo glijdt deze niet makkelijk uit de handen
van de gebruiker.

Deze beschermhoes is speciaal ontworpen voor de
Eschenbach Visolux Digital HD. De hoes is gemaakt
van rubber en biedt niet alleen extra bescherming
tegen schade, maar ook extra grip op de handloep,
zodat deze niet uit de handen van de gebruiker glijdt.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Kleur

Prijs

16501108

Wit

€25,00

Producteigenschappen
Artikelnummer

Kleur

Prijs

1652108

Wit

€33,00

Tas voor Eschenbach Visolux
Digital XL FHD

Eschenbach Base voor Visolux
DIGITAL HD

Tas voor Eschenbach Visolux Digital XL FHD. De

Eschenbach Base voor Visolux DIGITAL HD is een
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Eschenbach Visolux Digital HD kunt u er met
standaard en al ook in kwijt.
Deze tas voor Eschenbach Visolux Digital XL FHD tas
is gemaakt van nylon en zwart van kleur. Hij heeft
draaghendels en een verwijderbare schouderband. Aan
de binnenkant bevindt zich een tussenstuk dat de tas
in tweeën verdeelt. Verder zitten er verwijderbare losse
compartimenten in, waarin u alle onderdelen veilig kunt
opbergen.

Producteigenschappen
Artikelnummer
1655109

Kleur
Zwart

toebehoren bij de Visolux DIGITAL HD. Deze
Eschenbach Base zorgt voor verhoging van de afstand
en daarmee voor verruiming van het weergavebereik
met ongeveer 7 cm en reductie van de vergroting. Het
is mogelijk om onder het display te schrijven of
handwerk te verrichten.
Afmeting: hoogte 11,5 cm, breedte 22 cm, diepte 9,5
cm.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Kleur

Prijs

1652105

Zwart

€105,00

Prijs
€78,00

HumanWare Explore 8

Eschenbach Visolux DIGITAL XL
FHD 12 inch

HumanWare Explore 8 is de nieuwste en grootste
variant uit de serie van de digitale handloepen van
Humanware. De Explore 8 is namelijk ontworpen met

Eschenbach Visolux DIGITAL XL FHD is een
geavanceerde draagbare digitale loep met een extra
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de nieuwste technologie en innovatieve functies. Ook
heeft het apparaat een gebruiksvriendelijk
touchscreenscherm voor de gebruikers, die de
voorkeur geven aan een groot scherm, maar toch
optimale draagbaarheid willen. Hij is kleiner, lichter en
betaalbaarder dan de meeste 7 inch loepen op de
markt.
De HumanWare Explore 8 levert een haarscherpe HD
beeldkwaliteit en beschikt bovendien over twee
camera’s met 21 megapixel. De eerste camera is voor
objecten op minder dan 15 cm afstand, zoals
bijvoorbeeld documenten, kranten en boeken. De
tweede camera is voor het op afstand (be)kijken van
de omgeving, zoals bijvoorbeeld straatnamen, borden
en reclame.
Klik hier voor een demonstratie van dit product.
Klik hier voor een productpresentatie.
Specificaties:
» De eerste 8-inch handloep op de markt;
» Elegant, gestroomlijnd ontwerp;
» Vergroting tot 30x met HD-verbluffende
beeldkwaliteit;
» Volledig aanpasbare functies;
» Snelle opstarttijd;
» 16 instelbare contrastkleuren;
» Touchscreen om eenvoudig door menu's te
navigeren;
» Twee ultra HD-camera's voor desktop- of
afstandsweergave;
» Duidelijke knoppen om daarmee de vergroting en het
contrast aan te passen;
» Kan eenvoudig via een HDMI-kabel aangesloten
worden op een TV of monitor;
» Automatische schakelaar om gemakkelijk te
schakelen tussen bureaublad en weergave op afstand;
» Extra comfort met een opvouwbare standaard voor
het lezen op tafel;
» Rubberen greep om het apparaat vast te houden;
» Accuduur: maximaal 4,5 uur;
» Snel opladen middels USB C-type;
» Led-lampjes gaan uit wanneer de voetsteun is
opgeklapt;
» Automatische uitschakeling na 1, 2, 5 of 10 minuten;
» Zowel compact als lichtgewicht: 580 gram.

groot 12-inch TFT touchscreen LCD-scherm en een
FHD-camera, ingebouwde uitklapbare steun en
nog vele andere nuttige functies!
Vanwege de unieke Dynamic Line Scrolling (DLS) van
het apparaat, kan de gebruiker naar rechts op het
scherm scrollen in een hogere vergroting zonder het
apparaat te verplaatsen. De HD-camera ziet meer dan
wat er op het scherm staat, waardoor het lezen van
een boek of tijdschrift makkelijker is dan ooit! Het is
een perfect formaat voor stationaire, handbediende
toepassingen en toch mobiel. De positie voor het
schrijven onder het apparaat is geoptimaliseerd. De
bediening kan zowel via drukknoppen als via
touchscreen. Het apparaat heeft ook een goed
verstaanbare spraakweergave van alle menustappen
(uitschakelbaar).
De ingebouwde HDMI en USB-poorten van de
Eschenbach Visolux DIGITAL XL FHD geven
de gebruiker bovendien de mogelijkheid om foto’s
rechtstreeks aan de computer te verzenden of via de
live stream op een televisiescherm. Via de USB type-C
aansluiting is het praktisch laden. Deze ongeëvenaarde
aansluitoptie met een superieure beeldkwaliteit, maken
dit tot een perfect low vision-apparaat!
Klik hier voor een informatievideo over dit product.
Specificaties:
» Vergroting: 2x tot 22x in stappen of continu zoomen;
» Verlichting: LED-verlichting met 3
helderheidsinstellingen (100%, 75%, 50%);
» Accuduur Lithium-polymeer-accu: 2,5 uur;
» Oplaadtijd: 4,5 uur;
» Ongeveer 30 cm beelddiagonaal bij een gewicht van
bijna 1kg;
» Scherm- / weergavegrootte: 12-inch niet-reflecterend
TFT LCD-scherm en FHD-camera;
» Knop- of touchscreen-bediening met spraakuitvoer
op alle menu-opties;
» Weergavemode: 14 contrastkleuren;
» Beeldresolutie: 16:9 breedbeeldformaat;
» Bijbehorende draagtas als accessoire leverbaar.

Producteigenschappen
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Producteigenschappen
Artikelnummer

Vergroting

Schermgrootte

Prijs

150080

2x tot 30x

8 inch

€1.085,00

Eschenbach Visolux DIGITAL HD
7 inch
De Eschenbach Visolux DIGITAL HD combineert
moderne technologie met intuïtieve bediening en biedt
daardoor ultiem leescomfort. Deze geavanceerde
digitale loep is namelijk voorzien van een extra groot 7
inch LCD-scherm met anti-schittercoating, een HDcamera, ingebouwde uitklapbare steun en vele andere
functies. Vanwege de unieke Dynamic Line Scrolling
(DLS) van het apparaat, kan de gebruiker naar rechts
op het scherm scrollen in een hogere vergroting
zonder het apparaat te verplaatsen. De HD-camera ziet
meer dan wat er op het scherm staat, waardoor het
lezen van een boek of tijdschrift makkelijker is dan
ooit! Vanwege de ingebouwde HDMI en USB-poorten
van de Visolux DIGITAL HD heeft de gebruiker de

Artikelnummer

Vergroting

Schermgrootte

Prijs

16551

2x tot 22x

12 inch

€1.799,00

HumanWare Explore 7
De HumanWare Explore 7 is de één na grootste variant
van de HumanWare Explore serie. Hoewel geen
zakformaat is de HumanWare Explore 7 nog steeds
goed mee te nemen.
Specificaties:
» HD-scherm met een close-up en afstandsmodus;
» Ook onder lichte omstandigheden is het scherm goed
af te lezen;
» Gemakkelijk in gebruik;
» 2.3x - 23x vergroting;
» Meer dan 12 verschillende contrastinstellingen;
» Met handige standaard;
» Accu die ongeveer 4 uur mee gaat.
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mogelijkheid om foto's rechtstreeks aan de computer
te verzenden of via de livestream op een
televisiescherm. Vanwege deze ongeëvenaarde
aansluitoptie met een superieure beeldkwaliteit is de
Eschenbach Visolux DIGITAL HD dus een perfect low
vision-apparaat!
Klik hier voor een informatievideo over dit product.

Klik hier voor een video van de Explore.

Producteigenschappen
Artikelnummer

150070

Vergroting
2.3x tot
23x

Specificaties:
» Scherm: 7 inch LCD-scherm (1024 x 600) met antischittercoating;
» Verlichting: ledverlichting met 3
helderheidsinstellingen (100%, 75%, 50%);
» Vergroting: 2x tot 22x in stappen of continue zoom
contrast;
» Modi: 14 kleurcontrast modi;
» Kenmerken: onderstrepen of afdekken;
» Camera: 2 megapixel HD-camera maakt jpeg-beelden
(1920 x 1080);
» Afbeelding opslag: 4 GB verwijderbare SD-kaart
(meegeleverd);
» HDMI-aansluiting: HDMI-kabel meegeleverd voor live
streaming;
» Werkveld: 71 mm x 40 mm;
» Batterij: oplaadbare batterij voor 3-4 uur leesplezier;
» Opladen 2-3,5 uur;
» Garantie: 2 jaar;
» Zowel bijpassende houder als draagtas leverbaar.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Schermgrootte

Vergrotingsfactor

Prijs

16521

7 inch

2x tot 22x

€920,00
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Schermgrootte

7 inch

Prijs
€1.023,00
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HumanWare Prodigi PVA
(Personal Vision Assistant)
Deze HumanWare Prodigi PVA is de eerste Personal
Vision Assistant. HumanWare heeft deze digitale loep
ontwikkeld met een vergroot- en spraakfunctie. Deze
HumanWare Prodigi PVA is dan ook eenvoudig,
intelligent en mobiel.

Eenvoudig
U plaatst namelijk een document, tikt met uw vinger op
de touchpad om in te zoomen en u kunt meteen
beginnen met lezen. Dit alles met uw persoonlijke
vergrotingsinstellingen, contrast-, kleur- en
voorleesopties.

Intelligent
De Prodigi voert namelijk onmiddellijk en snel
tekstherkenning uit. Het resultaat hiervan is dat de
Prodigi de tekst kan voorlezen en tegelijk haarscherp
weergeeft. HumanWare maakt hiervoor gebruik van de
gepatenteerde Diamond Edge Text-technologie.

Mobiel
Prodigi heeft namelijk een ingebouwde
gebruiksaanwijzing waardoor u deze direct uit de doos
kunt gebruiken. U geeft zelf uw optimale leesfuncties
aan voor uw visuele beperking, zoals vergroting (tot
80x), kleur, contrast, oriëntatie of snelheid. Prodigi past
zich aan. De accuduur is 4 uur.

HumanWare Explore 3
Deze HumanWare Explore 3 is een instapmodel
digitale handloep. Geschikt voor wanneer een
vergrootglas niet voldoet en een beeldschermloep te
groot is. Dankzij de compactheid is deze digitale
handloep makkelijk mee te nemen en kan dus overal
gebruikt worden. Zowel in de supermarkt als gewoon
thuis.
Specificaties:
» Gemakkelijk in gebruik;
» Eenvoudige toetsen;
» 2x tot 16x vergroting;
» Snelle autofocus en kleurmodes selectie;
» Ingebouwde stand om de loep neer te kunnen zetten;
» Ingebouwde ledlampjes voor goed contrast en een
duidelijk beeld;
» Oplaadbare accu die ongeveer 4 uur meegaat.
Klik hier voor een instructievideo.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Vergroting

Schermgrootte

150050

2x tot 16x

3 inch
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Klik hier voor een videodemonstratie.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Schermgrootte

Vergroting

Prijs

156001

5 inch

1x tot 80x

€1.285,00

HumanWare Explore 5

Eschenbach Mobilux Touch HD

Deze HumanWare Explore 5 is eenvoudig in gebruik en
gemakkelijk mee te nemen. Vanwege zijn handige
standaard en handvat ineen is deze Explore 5 op
verschillende manieren te gebruiken. Zo zet u deze
HumanWare Explore 5 thuis op de keukentafel op zijn
standaard. Als u in de supermarkt prijzen wilt bekijken,
gebruikt u het handvat. Een veelzijdige loep dus, die u
altijd bij de hand heeft.

Deze Eschenbach Mobilux Touch HD biedt u
verrassende voordelen, zoals:

Specificaties:
» HD-beeldkwaliteit;
» 2x tot 22x vergroting;
» 3 verschillende modi;

» Weergave: echte kleur, contrastversterkt
positief/negatief, geel/zwart, zwart/geel;
» In- en uitschakelbare leesliniaal;
» Heeft een grote scherpte/diepte werking, dus ideaal
om gebogen oppervlakten te bekijken (bijvoorbeeld
fles-etiketten);
» "Live" kijken via een PC scherm. Deze loep werkt ook
als een TV-loep;
» Opslagfunctie op SD-kaart (inbegrepen);
» Gebruikstijd: 3 uur;
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» De kleinste 5 inch handheld;
» Oplaadbare accu die ongeveer 3 uur mee gaat;
» Beeldgalerij waar duizenden foto's in opgeslagen
kunnen worden.
Klik hier voor een video van de Explore.

150060

Vergroting
2x tot 22x

Schermgrootte
5 inch

Klik hier voor een informatievideo over dit product.

Producteigenschappen

Producteigenschappen
Artikelnummer

» Oplaadtijd: 2-3 uur;
» Inclusief zowel keykoord als etui;
» Lithium-ion accu.

Artikelnummer

Vergroting

Schermgrootte

Prijs

16511

4 tot 12x

5 inch

€565,00

Prijs
€765,00

Eschenbach Smartlux Digital (5
inch)

Maggie Bierley MD
elektronische loep

Deze Eschenbach Smartlux Digital is een revolutionaire
elektronische handloep met veelzijdige mogelijkheden
en dat alles voor een aantrekkelijke prijs. Het grote 5inch LCD TFT-display biedt u 5x, 7x, 9x of 12x
vergroting (of zelfs minder in de handheld modus). U
ziet de vergroting in de door u zelf gekozen
kleurinstelling (full color, zwart op wit, wit op zwart,

De Maggie Bierley MD is het ultieme, ultralichtgewichte, draagbare elektronische vergrootglas
voor iedereen die duidelijk wil zien. Verbazingwekkend,
zelfs met het grote 5" hi-contrast LCD-scherm. De
Maggie kunt u namelijk meenemen in uw zak of in een
kleine portemonnee.
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geel op zwart en zwart op geel).
2 high-tech SMD-leds verzorgen de verlichting, die u
ook kunt uitschakelen, wanneer u andere displays
bekijkt, bijvoorbeeld een mobiele telefoon of tablet. De
knoppen waarmee u de instellingen wijzigt, zijn
eenvoudig te begrijpen en zeer intuïtief. Dit apparaat
beschikt over de mogelijkheid om een beeld te
bevriezen, waarbij u tot 20 beelden op kunt slaan. U
kunt deze Eschenbach Smartlux Digital in verschillende
standen neerzetten, zowel voor lezen als voor
schrijven. Het scherm is beschermd met een harde
coating tegen beschadigingen, zodat u altijd een
briljante afbeeldingskwaliteit te zien krijgt. Deze
SmartLux Digital weegt slechts 210 gram en is
daardoor zeer gemakkelijk mee te nemen. Een
aanrader voor iedereen die visueel beperkt is en een
aantrekkelijke en draagbare elektronische loep zoekt.
Specificaties:
» Royale dieptefocus, ideaal voor gebruik op
verschillende afstanden;
» LCD-scherm met geïntegreerde Eschenbach lenzen,
verzekerd tegen streepvorming en vertekening. Het
beeld blijft scherp, zelfs als het display wordt
verschoven;
» LCD helderheid met 3 dimniveaus om eventuele
verblinding te voorkomen;
» De camera is centraal onder het display geplaatst
voor een betere oriëntatie;
» Levering inclusief een hard foam etui, een oplader
voor wereldwijd gebruik en een schoonmaakdoekje;
» Bijpassende houder leverbaar.
Klik hier voor een informatievideo over dit product.

Producteigenschappen

Met 6 uur accuduur kunt u merken dat u de controle op
het lezen van dingen voor dagen terug hebt, zonder
tussentijds op te hoeven laden. Wanneer het tijd is om
weer op te laden, gebruikt u een stopcontact of iets
anders met een USB-poort. Een grote rode icoon laat u
zien wanneer het tijd is om op te laden en een grote
groene icoon (langzaam en voorzichtig knipperen) laat
u zien wanneer de Maggie wordt opgeladen.
Met twee helder witte leds kunt u bijvoorbeeld het
menu lezen in een slecht verlicht restaurant of uw
sleutels identificeren in totale duisternis. Bovendien, en
in het bijzonder voor mensen met Macula Degeneratie,
biedt de modusknop witte tekst op een zwarte
achtergrond voor minder verblinding.
Als u op zoek bent naar de volgende generatie van
elektronische loepen, kijk dan niet verder: Deze Maggie
Bierley MD biedt u de juiste en betaalbare oplossing.
Specificaties:
» 5" scherm met hoog contrast en een zeer smalle
rand;
» Ultra-lichte gewicht (140 gram) en super slank (12
mm);
» Scherpe afbeelding en ware kleuren;
» Klap been voor een perfecte kijkhoek;
» Polsband (al bevestigd);
» Modusknop (witte tekst op een zwarte achtergrond);
» Zoom (toename en afname vergroting);
» Heldere leds voor gebruik in schemerige
lichtomstandigheden;
» 6 uur lithium-ion accu;
» USB-kabellader meegeleverd;
» Stopcontactlader meegeleverd;
» Kunstlederen etui.

Producteigenschappen

Artikelnummer

Doorsnede

Vergroting

Prijs

165011

11 x 5 cm

5x - 12x

€525,00

Artikelnummer

Vergroting

170005

3.5x en 5x
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Prijs
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