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SPRAAK EN BRAILLE

Wasmachine met Feelware
spraakuitvoer

Feelware spraakuitvoer voor
kookplaat en oven

Wasmachine met Feelware spraakuitvoer. Met de
Feelware spraakuitvoer voor wasmachines wordt het
bedienen van de wasmachine en droger een plezier.
Feelware Audio kondigt de naam van elk
functieprogramma aan zodra u de
programmakeuzeschakelaar in een positie draait. Door

Met Feelware spraakuitvoer kunt u de draaiknoppen
van standaard kookplaten en ovens in het Nederlands
laten spreken. De gepatenteerde spraakuitvoer kondigt
de instellingen van elektrische kookplaten aan als een
spraakbericht, zodra u de positie van de draaiknoppen
wijzigt. Bovendien herhaalt het systeem desgewenst

op de draaiknop te drukken, krijgt u meer informatie
over het wasprogramma.

de huidige instelling, zodat u altijd op de hoogte bent
van de instelling van uw kookplaat. Het enige dat nodig
is, is een tik op de bijbehorende knop. Zodoende bent u
altijd goed geïnformeerd over hoe uw huishoudelijk
apparaat is ingesteld. Feelware geeft u dus
kookcomfort en veiligheid.

Als u er voor de eerste keer op tikt, hoort u voor welke
soort stof het wasprogramma geschikt is en welke
temperatuur en centrifugeersnelheid vooraf in het
programma zijn ingesteld. Ook hoort u welke
mogelijkheden u heeft om het huidige programma naar
uw wensen in te stellen. Als u nogmaals op de
programmaknop drukt, krijgt u korte instructies voor
het instellen van de verschillende opties van het
wasprogramma. Dit omvat bijvoorbeeld het aanpassen
van het centrifugetoerental, het verkorten van de
programmaduur of de tijdvoorkeur zodat het
programma op een later tijdstip kan worden gestart.
De knoppen hiervoor bevinden zich op het
bedieningspaneel en zijn gemarkeerd met een

Feelware spraakuitvoer bestaat uit intelligente audio
knoppen en een spraakuitvoer unit, de Feelware
AudioBox. De originele knoppen op uw kookplaat
worden vervangen door de audioknoppen. Er zijn 3
sets audioknoppen beschikbaar, voor onderstaande 3
kookplaten. U kunt de AudioBox zowel opstellen als
ophangen in de keuken en aansluiten op het
stopcontact. De Feelware audio knoppen registreren
de instelling van de kookplaat en geven de informatie
door aan de Feelware AudioBox, die deze als een
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sjabloon. Dankzij gemakkelijk voelbare symbolen vindt
u de bijbehorende knoppen altijd veilig en betrouwbaar
terug.
De Feelware spraakuitvoer voor wasmachines bestaat
uit een intelligente Feelware Audio draaiknop, een
sjabloon met voelbare symbolen en een
spraakuitvoereenheid: de Feelware AudioBox. U kunt
de draaiknop eenvoudig op de originele knop van de
wasmachine klikken en het sjabloon op het
bedieningspaneel plakken. De AudioBox kunt zowel
opstellen als ophangen in de buurt van het apparaat en
aansluiten op het stopcontact. Uw huishoudapparaat
uitrusten met de Feelware Audio spraakuitvoer is dus
binnen enkele minuten geregeld.
Deze Siemens wasmachine met Feelware
spraakuitvoer bestaat uit de volgende onderdelen: een
Siemens wasmachine van het type WM14N095NL en
een Feelware AudioBox met audioknoppen.
Specificaties:
» Nederlands sprekende spraakuitvoer;
» Inhoud spraakuitvoer: AudioBox audioknoppen;
» Type wasmachine: Siemens WM14N095NL;
» Stroomvoorziening: netaansluiting;
» Op deze wasmachine is de standaard
fabrieksgarantie van Siemens van toepassing.

Producteigenschappen

spraakbericht uitvoert.
U kunt uw bestaande kookstel achteraf uitrusten met
de Feelware audio spraakuitvoer. Voorwaarde hiervoor
is dat het apparaat uitneembare draaiknoppen heeft.
Een losse inductiekookplaat is namelijk niet aan te
passen. Deze aanpassing is alleen mogelijk in
combinatie met een oven, waarvan de knoppen aan de
voorkant zitten.
Specificaties:
» Nederlands sprekende spraakuitvoer;
» Inhoud: AudioBox en 2, 3 of 6 audioknoppen;
» 2 audioknoppen: IKEA Bejublad heteluchtoven;
» 3 audioknoppen: IKEA Matalskare, Mattradition
heteluchtoven;
» 6 audioknoppen: Bosch oven HEA513BS1 / Bosch
inductie kookplaat NIF645CB1E;
» Aan te sluiten op uw bestaande oven/kookplaat (zie
bovenstaande opties).

Producteigenschappen
Artikelnummer

Naam

Extra
Informatie

Prijs

Bosch
HEA513BS1
FW AUDIO 2

Feelware 6

/

audioknoppen

NIF645CB1E

€762,95

induction
cooker

Artikelnummer

Naam

Prijs
FW AUDIO 6

Feelware 2

IKEA

audioknoppen

Bejublad

Wasmachine
FWWM14N095NL

inclusief
Feelware

€1.250,00

spraakuitvoer
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Feelware Nederlands sprekende
oven met grill

Cobolt Nederlands sprekende
keukenweegschaal

De Feelware Nederlands sprekende oven met grill is
een uitkomst voor mensen met een visuele beperking.
Hij beschikt namelijk over Nederlandstalige
spraakuitvoer, waardoor alle instellingen van de
bedieningsknoppen in gesproken vorm worden
weergegeven. Deze mini-oven is uitgerust met 5
kookfuncties, een grillrooster, een bakplaat en een
rotisserie. Tevens is hij uitgerust met Feelware Audio
spraakuitvoer op de drie bedieningsknoppen voor
temperatuurselectie, functieselectie en
kooktijdinstelling.

De Cobolt Nederlands sprekende keukenweegschaal
weegt tot 98% nauwkeurig en heeft een draagkracht
van 5 kg. Dit apparaat beschikt over Nederlandstalige
spraakuitvoer in een heldere stem, zoals te horen is in
onderstaand audiofragment. Deze keukenweegschaal
heeft een grote schaal en een anti-sliplaag aan de
onderkant voor optimaal gebruiksgemak. Dankzij het
gladde oppervlak is de weegschaal eenvoudig schoon
te maken. Hij weegt in zowel imperiale als metrische
eenheden. De afmeting van deze weegschaal is 23 x
17,5 x 8,3 cm (L x B x H). De doorsnede van de schaal
is 23 cm en de hoogte daarvan is 10,6 cm. U kunt de
weegschaal gebruiken via een netadapter of via de
bijgeleverde PP3 batterij.

De Feelware Nederlands sprekende oven is eenvoudig
in gebruik. Om het apparaat in gebruik te nemen, is het
alleen maar nodig om het op een geschikte plaats op
te stellen, de kookruimte te legen en het apparaat op
het elektriciteitsnet aan te sluiten. Houd er ten slotte
rekening mee dat het apparaat aan alle kanten enkele
centimeters lucht nodig heeft om voor luchtcirculatie
te zorgen.
Specificaties:
» Met zowel gesproken handleiding als gesproken
gebruiksaanwijzing voor de apparaatfuncties;
» Functies: boven- en onderwarmte, inschakelbare
luchtcirculatie, rotisseriefunctie;
» Pieptoon nadat de ingestelde kooktijd is verstreken;
» Kooktijdtimer van 90 minuten;
» Temperatuurbereik instelbaar tussen 50 en 230°C;

Specificaties:
» Draagkracht: 5 kg;
» Spraakuitvoer in 15 talen, waaronder Nederlands;
» Met handige anti-slip laag;
» Weegt in zowel imperiale als metrische eenheden;
» Afmeting onderkant: 23 x 17,5 x 8,3 cm (L x B x H);
» Afmeting schaal: 23 cm (doorsnede) en 10,6 cm (H);
» Gebruik middels netadapter of PP3 batterij
(bijgeleverd).
Klik hier om de spraakuitvoer van de Cobolt
Nederlands sprekende keukenweegschaal te
beluisteren.
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» Robuuste handgreep voor het openen van de deur;
» Inhoud ca. 23 liter;
» Vermogen: 1400W;
» Hoge kwaliteit behuizing;
» Afmeting kookruimte: 23 x 33 x 28 cm (L x B x D);
» Afmeting buitenkant: 28 x 46 x 39 cm (L x B x D);
» Op deze oven is de standaard fabrieksgarantie van
Steba van toepassing.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Afmeting

Doorsnede

Prijs

Producteigenschappen
Artikelnummer

Extra
Informatie

Afmeting

Prijs

23 x 33 x
FW23

Kookruimte

28 cm (L

€599,00

x B x D)

Infrarood thermometer
Nederlands sprekend

JAWS Module Office 2016

Infrarood thermometer met Nederlandstalige

JAWS Module Office 2016: Profiteer van de nieuwe
standaard van Papenmeier. Waarom heeft u de nieuwe
standaard van Papenmeier nodig en moet u de nieuwe
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spraakuitvoer. Met deze thermometer kunt u zowel de
lichaams- als de omgevingstemperatuur meten.
Meting van de lichaamstemperatuur kan zowel via het
oor als via het voorhoofd. Het resultaat van de meting
krijgt u binnen twee seconden. De thermometer is een
ideaal hulpmiddel voor mensen met een visuele
beperking, omdat hij over een helder LCD-scherm met
verlichting beschikt. Bovendien beschikt de
thermometer over een spraakfunctie in vier
verschillende talen, waaronder Nederlands. De
infrarood thermometer heeft een handig lampje voor
koortsindicatie en heeft bovendien 30
geheugenplaatsen. Wij leveren dit product inclusief
houder en inclusief bijbehorende batterijen.
Klik hier voor een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing
van deze infrarood thermometer.
Specificaties:
» Meet zowel lichaams- als omgevingstemperatuur;
» Meting via voorhoofd en oor;
» Meetresultaat binnen 2 seconden;
» Spraakuitvoer in Nederlands, Engels, Frans en Duits;
» Met verlicht LCD-scherm;
» Koortsindicatie lampje;
» 30 geheugenplaatsen;
» Inclusief houder;
» Levering inclusief 2x AAA batterijen.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Kleur

Prijs

INV430

Wit

€37,50

JAWS Module Office 2016 persoonlijk leren kennen?
» omdat u snel wilt snel navigeren in uw nieuwe
Microsoft Office;
» omdat u alle nieuwe mogelijkheden van Microsoft
Office wilt kunnen implementeren in de praktijk.

JAWS Module Office 2016:
In het verleden werkten blinde gebruikers door de jaren
heen met "normale" standaardmenu's. Zij konden hun
programma veilig en snel gebruiken met het
toetsenbord. De veranderingen in de lay-out vanaf
Microsoft Office 2010 betekenden voor veel blinde
gebruikers echter een serieuze verandering in hun
dagelijkse werkzaamheden. In de huidige versies van
Microsoft Office zijn de menu's en werkbalken
namelijk vervangen door de zogenaamde ribbon.
Visueel en functioneel komt dit overeen met de
bekende tabbladen in dialoogvensters. Elk tabblad
heeft betrekking op een type activiteit (bijv. het
schrijven of het ontwerpen van een pagina). Voor de
werkbaarheid zijn alleen tabbladen beschikbaar die
nodig zijn. Voor slechtziende gebruikers is een
menustructuur eenvoudig en herkenbaar. Automatisch
overeenkomende linten en functies zijn nu ook
beschikbaar. De werking van het nieuwe veld met de
controle van de overeenkomstige programmafuncties
kunnen zeer verwarrend zijn voor blinden. Omdat het
memoriseren van de nieuwe sneltoetsen weinig
verwijzing hebben naar de nieuwe functies, staan deze
nu in een menustructuur.

Levering:
» JAWS Module Office 2016 op CD. De Papenmeier
module biedt de voordelen van Microsoft Office voor
blinde gebruikers aan met zinvolle informatie;
» De JAWS Module Office 2016 biedt gestructureerde
dynamische elementen in een menustructuur die
ontwikkeld zijn voor blinde computergebruikers. De
blinde gebruiker selecteert het gewenste item via een
tabblad uit een lijst. Het geselecteerde tabblad
presenteert zich dan als een lijst met beschikbare
groepen. Uit deze lijst is de werkelijke groep
geselecteerd.
Zodoende heeft de blinde gebruiker een lijst met
beschikbare opties. Voor elk van de onderdelen wordt
ook de overeenkomstige sneltoets weergegeven, zodat
de blinde gebruiker die kan onthouden om nog
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doelmatiger gebruik te maken van het Microsoft Office
pakket. Ongeacht welk Microsoft Office pakket is de
werking van deze nieuwe module voor de blinde
gebruiker weer herkenbaar. Natuurlijk altijd met
dezelfde sneltoetsen voor de juiste werking van de
module.
De JAWS Modules van Papenmeier en de BRAILLEX
EL-leesregels voldoen aan alle eisen voor een moderne
werkplek. Maak daarom kennis met de nieuwe
standaard van Papenmeier!

Producteigenschappen
Artikelnummer

180050

Dolphin EasyConverter

Naam
JAWS-Module
Office 2016

Prijs

€380,00

Papenmeier BRAILLEX EL 60c

Dolphin EasyConverter stelt u in staat om
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leesmateriaal en andere informatie toegankelijk te
maken voor mensen met een visuele beperking of
dyslexie. Met dit programma kunt u namelijk snel en
gemakkelijk Word-documenten,
grootletterdocumenten, MP3 audiobestanden, DAISY
gesproken boeken en braille creëren. EasyConverter is
gemakkelijk te leren, ook als onbekend bent met het
maken van toegankelijke documenten. Ook is
EasyConverter geschikt voor ervaren professionals op
zoek naar een flexibele en toegankelijke tool. Dolphin
EasyConverter is tot slot ook ideaal voor
onderwijsinstellingen, transcriptiecentra, overheid- en
commerciële organisaties. Bekijk het conversieproces
stap voor stap en zie hoe gemakkelijk het is.
Klik hier voor een demonstratie van dit product.
EasyConverter converteert documenten uit een breed
scala van verschillende formaten, bijvoorbeeld:
» Word-documenten;
» EPUB files (zowel open als unprotected files);
» PDF's;
» HTML;
» Text;
» ingescande documenten;
» NIMAS;
» DAISY XML;
» Rich Text Format;
» Kurzweil Project Files;
» Image files.
EasyConverter converteert naar alternatieve formaten
zoals:
» Grootletterdocumenten;
» Braille;
» MP3 audiobestanden.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Vergrotingsfactor

Prijs

225600

> 15x

€610,00

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
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contextmenu's te activeren.
Vanwege de nieuwe functie, de Easy-Quick-AccessToetsen 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 USBpoort;
» Boven elke braillecel bevinden zich twee
cursorroutingstoetsen. De laagst geplaatste toets is
voor muis- en 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.

Producteigenschappen
Artikelnummer

180166
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Extra
Informatie
Zwart

Prijs

€8.735,00
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Papenmeier BRAILLEX EL 80c

Papenmeier BRAILLEX EL 40c

Voel het verschil! Inspiratie aan je vingertoppen

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.

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

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.

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

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

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
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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.

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

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 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.

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

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.

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-AccessToetsen 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.

Vanwege de nieuwe functie, de Easy-Quick-AccessToetsen 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

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.

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:

Eigenschappen:

» De Braillex EL 80c is een vrij compacte
brailleleesregel met 80 braillecellen en cursorrouting;
» De verbinding met de computer gebeurt via een USB-

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

poort;
» Boven elke braillecel bevinden zich twee
cursorroutingstoetsen. De laagst geplaatste toets is
voor muis- en cursorfuncties. De hoger geplaatste
toets is voor menubediening.

Specificaties:

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;

» 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;

» Bluetooth: nee;
» Gebruikershandleiding;
» Inclusief opberghoes.

» Batterijvoeding: nee;
» Inclusief opberghoes.

Producteigenschappen

Producteigenschappen
Artikelnummer

Merk

Prijs

180180

Papenmeier

€10.280,00

Artikelnummer

180441

Bel voor persoonlijk advies direct (0182) 52 58 89

Extra
Informatie
Zwart

Prijs

€5.135,00
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Infovox 3 spraaksynthesizers
Infovox 3 spraaksynthesizers bevat een aantal prettig
klinkende stemmen, zodat teksten op elke computer in
realtime kunnen worden omgezet in spraak via de
spraaksyntheze van Acapela.
Het product omvat een draagbare USB-stick plus 3
lokale installaties, zodat u Infovox 3 op verschillende
computers kunt gebruiken:
» lokale installaties werken ook als er geen USB-stick
op de computer aangesloten is;
» u kunt lokale installaties direct vanaf de USB-stick
uitvoeren, zonder DVD;
» u kunt lokale installaties van de ene naar de andere
computer overbrengen.
De gebruiker kan, naar uw persoonlijke
voorkeur, maximaal 5 stemmen kiezen uit een breed
assortiment mannen- en vrouwenstemmen in een
groot aantal talen. Hierdoor raakt de gebruiker al snel
vertrouwd met de stemmen, die zullen uitgroeien tot
een dagelijkse metgezel. Doordat er meerdere talen
beschikbaar zijn, is ook informatie in andere talen
toegankelijk en kan de gebruiker nieuwe talen leren.
Specificaties:
» Met Pronunciation Editor kunt u zelf woordenboeken
beheren om de juiste uitspraak van namen en
uitzonderingsgevallen in te stellen;
» Met behulp van SpeechCreator maakt u heel
eenvoudig van elk tekstbestand een MP3-bestand voor
persoonlijk gebruik;
» De twee schermlezers (Infovox Reader en NVDA)
komen van pas als er geen schermlezer op de
computer is geïnstalleerd;
» Infovox 3 biedt volledige ondersteuning voor zowel
32- als 64-bits besturingssystemen en schermlezers
(waaronder ZoomText en Dolphin schermlezers).
Klik hier om een demo te horen van de Infovoxstemmen.

Producteigenschappen

Dolphin SuperNova nieuws
Dolphin SuperNova nieuws: Supernova 19 is nu
beschikbaar!
Ondersteuning voor de nieuwe Microsoft ‘Edge’ webbrowser.
SuperNova 19.02-gebruikers kunnen nu ook genieten
van dezelfde geweldige vergroting, spraak- en brailleondersteuning voor de onlangs bijgewerkte Edgewebbrowser van Microsoft. Download de nieuwe Edgebrowser van: https://www.microsoft.com/edge.
SuperNova-gebruikers kunnen nu kiezen uit 4
ondersteunde webbrowsers, zoals: Chrome, Firefox,
Edge & Internet Explorer.
Nieuwe kleurenblindheid kleurenschema's
Er zijn nu 3 nieuwe kleurwisselschema's toegevoegd
voor gebruikers met specifieke tekortkomingen in
kleurzicht:
Protanopia (problemen met rood)
Deuteranopia (problemen met greens)
Tritanopia (problemen met blues)
Ondersteuning voor Adobe Reader 2020
SuperNova 19.02 bevat nu ondersteuning voor de
2020-editie van Adobe Reader.
Spotify Desktop App-ondersteuning
Nieuwe ondersteuning voor de Spotify Desktop-app is
nu opgenomen in versie 19.02. (Houd er rekening mee
dat ondersteuning voor de Spotify-app die beschikbaar
is via de Windows Store niet is inbegrepen.)
SuperNova - Nu sneller te starten
Gebruikers van SuperNova 19.02 zullen nu merken dat
alle edities van SuperNova nu sneller starten.
Reaper-ondersteuning
Bijgewerkte ondersteuning voor de Reaper digitale
audiowerkstation-app is vriendelijk ontwikkeld door
Lars Sonnebo en is nu inbegrepen voor alle SuperNova
19-gebruikers.
Oplossingen:
FIX: Er is een crash opgelost die optrad bij het openen
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Artikelnummer

Extra Informatie

Prijs

235500

Spraaksynthesizer

€477,34

van de adresbalk in Firefox.
FIX: Er is een crash opgelost die optrad bij het
aanpassen van de muisaanwijzerinstellingen.
FIX: Voor organisaties die SuperNova Enterprise
uitvoeren, is een crash verholpen als OCR was
uitgeschakeld in het hulpprogramma Enterprise
Config.
FIX: Het vastlopen in het configuratiescherm van
SuperNova is verholpen.
FIX: Item Finder detecteert nu de aanwezigheid van
tekstvakken in Word-documenten.
FIX: Er is een oplossing gemaakt voor een foutcode 7
die verscheen bij het opstarten, toen SuperNova
opstartte terwijl een andere applicatie wachtte op
bevestiging van de gebruiker op het scherm
Gebruikersaccountbeheer (bijv. Skype wil een update
installeren bij opstarten).
FIX: Het selectievakje meerdere monitoren om het
Configuratiescherm op te roepen vanaf de muis op de
momenteel actieve monitor werkt nu zoals verwacht.
FIX: Er is een oplossing aangebracht voor OCRgebruikers - dat in sommige specifieke scenario's - met
behulp van de sluitknop in het
voortgangsdialoogvenster van de OCR, de OCR niet
stopte zoals verwacht.
FIX: Er is een crash verholpen die gebruikers met
tussenpozen hebben ervaren bij het gebruik van de
nieuwe navigatietoetsen van SuperNova in Lees voor
vanaf hier.
FIX: SuperNova-gebruikers die het profiel ‘Schermlezer
zonder visuele hoogtepunten’ uitvoeren, merken
mogelijk enkele prestatieverbeteringen in Word.
FIX: Word-documenten die in beveiligde weergave zijn,
worden nu gelezen zoals verwacht. Bij het inschakelen
van de bewerking van het document, functioneert en
presteert SuperNova nu zoals verwacht.
FIX: SuperNova's Office Add-in blijft nu
gesynchroniseerd met de versie van SuperNova.
FIX: Gebruikers van Outlook 365 of Outlook 2016
kunnen prestatieverbeteringen opmerken wanneer ze
de kalender gebruiken.
FIX: Connect & View-gebruikers die nu proberen een
document te scannen en toe te voegen, maar krijgen
de melding 'er wordt geen tekst gedetecteerd', worden
nu teruggestuurd naar het documentweergavevenster
zoals ze zouden verwachten.
FIX: Gebruikers van 19.01 hebben mogelijk enkele
visuele verstoringen opgemerkt in het SuperNova-
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configuratiescherm na het te hebben gesleept en naar
de rand van het scherm te klikken. Dit is nu opgelost.
FIX: Hoogtepunten geven nu een voorbeeld zoals
verwacht in het dialoogvenster met markeringsopties
van het SuperNova-configuratiescherm.
FIX: De pictogrammen op het visuele tabblad van
SuperNova verschijnen niet langer zwart wanneer
SuperNova is ingesteld op 'Start met
configuratiescherm geminimaliseerd'.
FIX: SuperNova probeert niet langer de aandacht te
trekken wanneer gebruikers Zoom Video Conferencingsoftware gebruiken, aangezien sommige videovensters
ten onrechte werden gedetecteerd als pop-upvensters.
FIX: De straalcursor wordt niet langer weergegeven in
het dialoogvenster Verbeteringen van het SuperNovaconfiguratiescherm.

Dolphin SuperNova nieuws: demo filmpjes:
Vetgedrukte lettertypen en verscherp afbeeldingen met
SuperNova - https://youtu.be/vohuCPMdgZ4
SuperNova - Kristalheldere vergroting https://youtu.be/SrunhKJae8M
Maak kennis met Connect and Learn https://youtu.be/9tHPHqd5JJk
Vergroten met meerdere monitoren https://youtu.be/T8-MFEc3wCY
-Automatische taalwisseling "met SuperNova Speech
en Magnifier & ScreenReader https://youtu.be/FIgFKJ3RZ9k
5 redenen waarom slechtziende studenten voor
SuperNova kiezen - https://youtu.be/Z82Bln9fH7c
Maak kennis met SuperNova Vergrootglas en
schermlezer - https://youtu.be/oxBCapWFqmw
Supernova USB - https://youtu.be/ZBD_TH4mrxA
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Toetsenbord Chester Creek (met
vijf kleuren)
Op dit toetsenbord Chester Creek toetsenbord zijn de
toetsen uitgevoerd in vijf verschillende kleuren. Dit
helpt kinderen, senioren en mensen met
concentratieproblemen om toetsen beter terug te
vinden. Ook is dit product zeer geschikt voor mensen
met dyslexie. Het toetsenbord heeft dezelfde
afmetingen en lettergrootte als een regulier
toetsenbord. De systeemvereisten voor dit apparaat
zijn Windows 10 of 11.

Producteigenschappen
Artikelnummer

227109

Extra
Informatie
Met USBaansluiting

Prijs

€78,00

Dolphin grootlettertoetsenbord
Dit Dolphin grootlettertoetsenbord bevat naast alle
normale toetsen, speciale Dolphin sneltoetsen die zijn
te gebruiken bij alle pakketten van SuperNova (vanaf
versie 13.5). Ook de meest gebruikte functies zijn via
de speciale Dolphin sneltoetsen gemakkelijk te
gebruiken. Er is geen installatie nodig voor het gebruik
van deze functies. Na het herstarten van de computer
functioneert het. Er zijn daarnaast vier sneltoetsen:
voor email, voor internet en voor vooruit- en
terugspringen binnen de webbrowser.
Wanneer er geen Dolphin software is geïnstalleerd,
functioneert het Dolphin toetsenbord als een normaal
toetsenbord en zijn de Dolphin toetsen niet in gebruik.
Wordt geleverd met een overzicht van Dolphin
sneltoetsen. Dit Dolphin grootlettertoetsenbord werkt
samen met Windows 10 en 11.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Extra
Informatie

Prijs

Zwarte
229500

toetsen Witte
letters
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Labels voor labellezer
PennyTalks

Vloeistofindicator met geluid en
trilling

Labels voor labellezers PennyTalks en PennyTalks 2.
In 6 verschillende series beschikbaar:
Serie A1: Zelfklevende en voelbare labels, bestaande
uit 300 geplastificeerde ronde labels van 20 mm in een
blauwe kleur.
Serie A2: Zelfklevende en voelbare labels, bestaande
uit 300 geplastificeerde ronde labels van 20 mm in een
blauwe kleur.
Serie B1: Zelfklevende labels, bestaande uit 500
geplastificeerde ronde labels van 20 mm
in een grijze kleur.
Serie B2: Zelfklevende labels, bestaande uit 600
geplastificeerde ronde labels van 20 mm in een grijze
kleur.
Serie C1: Waterbestendige en voelbare labels om in
uw kleding te bevestigen, bestaande uit 102
geplastificeerde ronde labels in een grijze kleur.
Geschikt voor temperaturen van -20° tot 60°C. Was- en
droogmachine bestendig.
Serie D1: Zelfklevende labels, bestaande uit 300

Deze vloeistofindicator met geluid en trilling zorgt
ervoor dat u nooit meer morst. U kunt de
vloeistofindicator bevestigen aan de rand van uw kom
of glas, waarna het apparaat een geluidssignaal geeft
als uw kom of glas bijna vol is.
De vloeistofindicator met geluid en trilling is leverbaar
in twee varianten. Er is een variant met geluid, die
enkel geluidssignalen afgeeft en een variant met geluid
en trilling, die ook voelbare signalen afgeeft. Dit laatste
is met name een uitkomst voor doof(blinde) mensen.
Specificaties:
» Afmeting: 30 x 62 x 5 mm (rood) en 40 x 50 x 15 mm
(blauw);
» Materiaal: kunststof en metaal;
» Werkt op batterijen: 1 x 2032 (rood) en 4 x LR44
(blauw);
» Wordt geleverd inclusief batterij(en).

Bel voor persoonlijk advies direct (0182) 52 58 89

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

geplastificeerde ronde labels in een grijze kleur.

Producteigenschappen
Artikelnummer

20178-1

20178-2

20178-3

20178-4

20178-5

Extra
Informatie
Serie A1 300 stuks
Serie A2 300 stuks
Serie B1 500 stuks
Serie B2 600 stuks
Serie C1 102 stuks

Doorsnede

Producteigenschappen
Artikelnummer

Kleur

Extra
Informatie

Kleur

Prijs

Doorsnede

Prijs

30 x 62 x 5
C796002

Met geluid

Rood

mm

€19,50

(ovaal)
20 mm

Blauw

€32,95
C796003

20 mm

Blauw

€32,95

20 mm

Grijs

€49,95

20 mm

Grijs

€54,95

N.v.t.

Grijs

€32,95

Met geluid
en trilling

40 x 50 x
Blauw

15 mm

€23,50

(ovaal)

To see all Variations click here

MyDegrees Nederlands

Vivienne keukenweegschaal

Bel voor persoonlijk advies direct (0182) 52 58 89
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sprekende thermometer

Nederlands sprekend

De MyDegrees Nederlands sprekende thermometer is
van hoogwaardige kwaliteit en bevat veel handige
functies. Het product bestaat uit een binnenunit om de
temperatuur binnenshuis te meten en een buitenunit
om de temperatuur buiten te meten. Deze units zijn
draadloos met elkaar verbonden.

Vivienne is een Nederlands sprekende
keukenweegschaal van hoogwaardige kwaliteit. Het
apparaat is erg nauwkeurig en daardoor zeer geschikt
om bijvoorbeeld post of dieetporties te wegen. Dankzij
het heldere scherm, de grote knoppen en de
spraakuitvoer is het een ideaal hulpmiddel voor
mensen met een visuele beperking.

Bij de units zit ook een sensor, die u voor verschillende
dingen kunt gebruiken. Zo kunt u de MyDegrees in
combinatie met de sensor, die bestand is tegen
temperaturen tot 240 ° C, gebruiken als oven- en
braadthermometer. Het apparaat bevat ook een alarm,
dat afgaat als de ingestelde temperatuur is bereikt. U
kunt de sensor ook gebruiken voor het meten van
temperaturen in vloeistoffen en voor het meten van de
temperatuur in de koelkast en in de vriezer.
Beide units hebben een klittenbandsluiting waarmee u
ze vast kunt maken. De binnenunit heeft bovendien
een magnetische afdekking, waarmee u hem
bijvoorbeeld aan een koelkast kunt hangen.
Het geluidsfragment hieronder toont hoe de
MyDegrees klinkt:

https://irishuys.nl/wp-content/uploads/2019/07/MyDe
greesDutch.mp3

Link naar: Nederlandstalige handleiding MyDegrees
Specificaties:
» Meetbereik van -29 ° C tot 240 ° C;
» Afmeting binnenunit: 13 x 6 x 1,5 cm (L x B x H);
» Afmeting buitenunit: 10 x 5 x 1,5 cm (L x B x H);
» Met sensor voor diverse meetdoeleinden;
» Alarmfunctie wanneer de ingestelde temperatuur is
bereikt;
» Spraakuitvoer in 10 verschillende talen;
» Aanpasbaar volume;
» Klittenbandsluiting voor het ophangen van zowel de
buiten- als de binnenunit;
» Magnetische afdekking op de binnenunit om de
thermometer aan uw koelkast of whiteboard te
bevestigen;
» Levering inclusief 6 AAA batterijen (3 voor de binnen-

De weegschaal heeft een capaciteit van 1 tot 5000
gram, weegt op 1 gram nauwkeurig en biedt de
mogelijkheid om toevoegingen afzonderlijk te wegen.
Het apparaat beschikt verder over een variëteit aan
handige functies. Zo is er een knop waarmee u een
bepaald referentiegewicht kunt wegen (bijvoorbeeld 1
portie rijst) en een herhaalknop, die het laatst
uitgesproken gewicht herhaalt. U kunt ook vloeistoffen
als olie, melk of water wegen, die vervolgens
aangegeven worden in liters. De weegschaal bevat ook
een telfunctie, waarmee u de losse onderdelen van het
gewogene bij kunt houden.
Verder is er een ingebouwde kalender aanwezig,
waardoor datum en tijd uitgesproken kunnen worden,
evenals een ingebouwde kookwekker, die tot 59
minuten en op de seconde af ingesteld kan worden.
U kunt het volume van de Vivienne aanpassen en om
energie te sparen schakelt het apparaat zichzelf na 15
minuten inactiviteit automatisch uit.
Link naar: Nederlandstalige handleiding Vivienne
Specificaties:
» Draagkracht: 5 kg;
» Groot display: 75 x 30 mm;
» Gewicht in gram of kilogram;
» Tarreertoets, referentiegewicht en herhaaltoets;
» Kookwekker en stukstelling;
» Geeft tijd en datum aan;
» Groot display en grote toetsen;
» Afmeting: 220 x 145 x 26 mm;
» Gewicht: 636 gram;
» Volume aanpasbaar;
» Levering inclusief 4 stuks 1,5 V AAA batterijen;
» Hoofdtelefoon- en adapteraansluiting.
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Producteigenschappen

en 3 voor de buitenunit).

Producteigenschappen
Artikelnummer

Kleur

Prijs

20177

Zwart

€139,95

Happy Day personenweegschaal
Nederlands sprekend
Happy Day is een modern en veilig ontwerp
personenweegschaal. Hij is namelijk gemaakt van
speciaal veiligheidsglas en voorzien van een stevige
antisliplaag voor vaste grip. Dankzij deze
eigenschappen, het grote en heldere scherm en de
Nederlandstalige spraakuitvoer is dit dus een ideaal
hulpmiddel voor mensen met een visuele beperking
en/of senioren.
Deze Happy Day personenweegschaal heeft een
weegvermogen van 100 gram tot 200 kilogram en

Artikelnummer

Kleur

Prijs

C12007

Zwart/Beige

€149,95

Double-Check commerciële
rekenmachine Nederlands
sprekend (zakformaat)
De Double-Check commerciële rekenmachine is een
erg veelzijdig hulpmiddel. Naast zijn reguliere functies
bevat het apparaat namelijk ook handige economische
functies en kan het een munteenheid of fysieke
eenheid omzetten in een andere eenheid. Deze
eigenschappen staan verder uitgewerkt in de
specificaties.
De Double-Check is ook een uitkomst voor mensen
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weegt in stappen van 100 gram nauwkeurig.
Het volume kan eenvoudig in 6 stappen aangepast
worden, evenals de mogelijkheid om weegresultaten te
herhalen. Dit kan 1-3 keer. Bovendien kan het gemeten
gewicht vergeleken worden met eerdere
weegresultaten: de Happy Day heeft een geheugen
voor wel 5 verschillende personen!
Link naar: Nederlandstalige handleiding Happy Day
Specificaties:
» Draagkracht: 200 kg;
» Groot display: 160 x 40 mm met zwarte cijfers;
» Hoogwaardig veiligheidsglas en antisliplaag;
» Herhaal weegresultaten tot 3x;
» Geheugen om gewicht bij te houden voor 5
verschillende personen;
» Afmeting: 320 x 320 x 34 mm;
» Gewicht: 2 kg (inclusief batterijen);
» Volume in 6 stappen aanpasbaar;
» Met hoofdtelefoonaansluiting;
» Automatische uitschakeling na 30 seconden
inactiviteit;
» Levering inclusief 4 stuks 1,5 V AAA batterijen.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Kleur

Prijs

C401011

Grijs

€149,95

met een visuele beperking, dankzij het heldere scherm
en de grote knoppen. Het apparaat spreekt Nederlands
en is op aanvraag ook leverbaar in de Duitse of
Engelse taal. De rekenmachine beschikt verder over
ingebouwde datum en tijd en een alarmfunctie en is
dankzij het formaat makkelijk overal mee naartoe te
nemen.
Link naar:Nederlandstalige handleiding Double Check
Specificaties:
» Akoestische gebruikersbegeleiding;
» Groot scherm dat tot wel 10 cijfers toont;
» Grote, duidelijk opgezette knoppen;
» 10 geheugenruimten;
» Wetenschappelijke functies als kwadraat, hogere
macht (^), wortel trekken en percentages;
» Economische functies als het berekenen van
samengestelde interest, annuïteiten en Netto Contante
Waarde;
» Conversie van valuta en fysieke eenheden als
temperatuur, volume, gewicht;
» Volume in 6 stappen regelbaar;
» Met hoofdtelefoonaansluiting;
» Automatische uitschakeling na 15 minuten
inactiviteit;
» Levering inclusief beschermhoes;
» Levering inclusief 2 stuks 1,5 V AAA batterijen.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Kleur

Prijs

C21000

Blauw

€139,95
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Platon XL Voice
wetenschappelijke
rekenmachine Nederlands
sprekend (bureaumodel)

Double-Check XL Voice
commerciële rekenmachine
Nederlands sprekend
(bureauformaat)

Deze Platon XL Voice wetenschappelijke
rekenmachine is speciaal ontworpen voor
slechtzienden. Hij heeft namelijk een groot LCD
scherm dat tot wel 10 cijfers toont en grote knoppen.

Deze Double-Check XL Voice commerciële
rekenmachine is een erg veelzijdig hulpmiddel. Naast
zijn reguliere functies bevat het apparaat namelijk ook
handige economische functies en kan het een
munteenheid of fysieke eenheid omzetten in een
andere eenheid. Deze eigenschappen staan verder
uitgewerkt in de specificaties.

De rekenmachine bevat naast wetenschappelijke ook
wiskundige en economische functies, die uitgewerkt
staan in de specificaties. Het apparaat spreekt
Nederlands en is op aanvraag leverbaar in de Duitse of
Engelse taal. De Platon XL Voice beschikt verder over
ingestelde datum en tijd en een alarmfunctie.
Specificaties:
» Groot LCD scherm dat tot 10 cijfers toont en grote
overzichtelijke knoppen (15 bij 15 mm);
» 10 geheugenruimtes;
» Wetenschappelijke functies als kwadraat, hogere
macht (^), wortel trekken, percentages, rekenen tussen
haakjes, kansrekening, standaarddeviatie, functies,
logaritmes en hyperbolische functies;
» Economische functies als het berekenen van
samengestelde interest, annuïteiten en Netto Contante
Waarde;
» Statistische modus, waarmee u rekenkundige en
geometrische zaken als gemiddeldes en
kwadratensommen kunt berekenen;

De Double-Check XL Voice is speciaal ontworpen voor
mensen met een visuele beperking. Dankzij het grote
LCD scherm en de duidelijke knoppen kunnen ook zij
weer een rekenmachine gebruiken. Het apparaat
spreekt Nederlands en is op aanvraag ook leverbaar in
de Duitse of Engelse taal. Bovendien beschikt het over
ingebouwde datum en tijd en een alarmfunctie.
Specificaties:
» Groot scherm dat tot wel 10 cijfers toont;
» Grote, duidelijk opgezette knoppen (15 bij 15 mm);
» 10 geheugenruimten;
» Wetenschappelijke functies als kwadraat, hogere
macht (^), wortel trekken en percentages;
» Economische functies als het berekenen van
samengestelde interest, annuïteiten en Netto Contante
Waarde;
» Conversie van valuta en fysieke eenheden als
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» Conversie van valuta en fysieke eenheden;
» Afmeting: 210 x 170 x 45 mm;
» Gewicht: 487 gram (inclusief batterijen);
» Bevat aansluiting voor een hoofdtelefoon;
» Levering inclusief 4 stuks 1,5 V AA batterijen.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Kleur

Prijs

C24005

Groen

€550,00

Nederlands sprekende
kleurendetector Color-Star
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

temperatuur, volume, gewicht;
» Afmeting: 210 x 170 x 45 mm;
» Gewicht: 487 gram;
» Met hoofdtelefoonaansluiting;
» Apparaat wordt automatisch uitgeschakeld na 15
minuten buiten gebruik;
» Levering inclusief 4 stuks 1,5 V AA batterijen.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Kleur

Prijs

C21005

Blauw

€149,95

Platon wetenschappelijke
rekenmachine Nederlands
sprekend (zakformaat)
Deze Platon rekenmachine met geïntegreerde
spraakuitvoer is een geavanceerd en bruikzaam
hulpmiddel. Naast reguliere wiskundige functies bevat
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kleurtinten herkent, is deze kleurendetector namelijk in
staat tot het herkennen van wel 1000 verschillende
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.

deze rekenmachine namelijk ook wetenschappelijke en
financiële functies, die verder uitgewerkt staan in de
specificaties. Door op een knop te drukken, kunt u
switchen naar de statistische modus, waarmee u
rekenkundige, geometrische, gemiddelde
kwadratensommen en standaarddeviaties kunt
berekenen.

De Color-Star spreekt Nederlands en is op aanvraag
ook leverbaar in de Duitse of Engelse taal.

De uitkomsten van een berekening kunnen
uitgesproken worden als hele getallen of in losse
cijfers. De Platon rekenmachine beschikt bovendien
over ingebouwde datum en tijd en een alarmfunctie.
Het apparaat spreekt Nederlands en is op aanvraag
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);
» Wordt geleverd inclusief beschermhoes.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Kleur

Prijs

C7000

Blauw

€399,95

Specificaties:
» Akoestische gebruikersbegeleiding;
» Helder scherm dat tot 10 cijfers toont en grote
overzichtelijke knoppen;
» 10 geheugenruimtes;
» Wetenschappelijke functies als kwadraat, hogere
macht (^), wortel trekken, percentages, functies,
logaritmes en hyperbolische functies;
» Economische functies als het berekenen van
samengestelde interest, annuïteiten en Netto Contante
Waarde;
» Gaat na 60 seconden buiten gebruik automatisch in
stand-by modus;
» Gewicht: 125 gram;
» Volume in 6 stappen regelbaar;
» Bevat aansluiting voor een hoofdtelefoon;
» Levering inclusief beschermhoes;
» Levering inclusief 2 stuks 1,5 V AAA batterijen.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Kleur

Prijs

C24000

Groen

€550,00
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Tape-King Nederlands
sprekende rolmaat

Nederlands sprekende
kleurendetector Colorino

De Tape-King is een unieke rolmaat van hoogwaardige
kwaliteit. Het apparaat kan namelijk tot wel 5 meter
(metrische eenheid) of 16.4 voet (imperiale eenheid)
meten. De rolmaat heeft een groot LCD-scherm en een
uitstekende, natuurlijke spraakuitvoer. Het is tevens
het enige apparaat in zijn soort met een waterpas en
clinometer functie.

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.

De speaker is een magneet en deze kan ijzervijlsel
aantrekken. Bij gebruik met ijzervijlsel adviseren wij u
om de rolmaat direct na gebruik op te ruimen in de
bijbehorende beschermcase.
Meetresultaten kunnen permanent opgeslagen worden
op deze rolmaat. Het apparaat slaat de laatste 10
meetresultaten automatisch op, zolang het maar in
gebruik is. Voor doof blinde mensen is er bovendien
een versie met trillingen beschikbaar. De Tape-King
spreekt Nederlands en is op aanvraag ook leverbaar in
de Duitse of Engelse taal.
Link naar: Nederlandstalige handleiding Tape-King
Specificaties:
» Meetlengte: 5 meter;
» Afmeting: 103 x 75 x 33 mm;
» Gewicht: 295 gram, inclusief batterijen;
» Inclusief handleiding op papier en CD;
» Levering inclusief beschermcase;

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
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);
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» Levering inclusief 2 stuks 1,5 V AAA batterijen.

Producteigenschappen
Artikelnummer
C13050

Kleur
Oranje/Zwart

» Gewicht: 85 gram (inclusief batterijen);
» Wordt geleverd inclusief beschermhoes.

Producteigenschappen

Prijs

Artikelnummer

Kleur

Prijs

C14000

Zwart

€199,95

€199,00

Go-box (multifunctioneel
voorleesapparaat)

Terraillon Engelstalige
weegschaal

De Go-box is een hulpmiddel voor mensen die
problemen hebben met het lezen van de ondertiteling
op televisie. Door de Go-box via de HDMI kabel aan te
sluiten tussen de decoder en de televisie, leest de box
alle ondertiteling aan u voor. Het maakt dus niet meer
uit of u kijkt naar een live programma, een DVD, Netflix
of uitzending gemist. Zolang het signaal maar door de
bewuste HDMI kabel, via het kastje naar de tv gaat. U
kiest er zelf voor op welke manier u het geluid laat

Terraillon Engelstalige weegschaal. Deze weegschaal
geeft door middel van spraak aan wat het gewicht is
van de persoon die erop staat. Ook wordt het gewicht
weergegeven in grote cijfers van 55 mm. De
weegschaal weegt tot 150 kilogram.
Op dit laatste exemplaar krijgt u korting i.v.m. een
licht beschadigde doos.
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afspelen: via een gewone of draadloze koptelefoon, de
speaker van de tv of via de Webbox. Na aansluiting
heeft u geen omkijken meer naar de Go-box. Voor
eventuele aanpassingen zoals voorleessnelheid wordt
er een simpele afstandsbediening meegeleverd,
waarbij de instellingen worden uitgesproken.

VERSCHILLEN TUSSEN
DE GO-BOX EN DE
WEBBOX3:

Producteigenschappen
Artikelnummer

Kleur

F600005

Wit

Beide apparaten lezen de gesproken ondertiteling voor.
Tegenwoordig kijken mensen steeds vaker tv op het
moment dat het hen uitkomt. Bijvoorbeeld via
Uitzending Gemist, Netflix of een DVD. De Webbox
leest hiervan geen ondertiteling voor. De 12
Nederlandse en 7 Vlaamse kanalen die de Webbox
ondertitelt zijn live, oftewel u moet het programma dus
bekijken op het moment dat het wordt uitgezonden.
Veel Webbox gebruikers hebben hieraan voldoende. De
Webbox leest naast de ondertiteling veel meer voor,
zoals boeken, kranten, tijdschriften. Voor meer
informatie kijkt u op de website. De Go-box ontvangt
zijn ondertiteling door het signaal af te lezen via de
HMDI aansluiting dus of er een live of opgenomen
programma opstaat, een film of Netflix, de Go-box
leest het voor u voor.
Handige links:
Handleiding van de Go-box, klik hier.
Instructievideo van de Go-box, klik hier.
Informatievideo over de Go-box, klik hier.
Specificaties:
» Instelbaar spreektempo;
» Keuze uit 4 voorleesstemmen;
» Hoofdtelefoonvolume instelbaar;
» Automatische updates via internet indien
aangesloten;
» Afmetingen: 100 x 106 x 28 mm;
» Gewicht: 204 gram;
» Software update met functionaliteit van de Vo-box
optioneel leverbaar;
» Levering inclusief 5V adapter, HDMI-kabel, USB
hoofdtelefoon dongle, afstandsbediening, 2x AAAbatterij en handleiding.
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Producteigenschappen
Artikelnummer

Naam

67500

Go-box

Gewicht
200
gram

Prijs

€640,00

Toevoegen
67650

functie Gobox aan

N.v.t.

€89,00

VO-box

JAWS Screen Reader

Papenmeier BRAILLEX Live 20

JAWS Screen Reader is een veelzijdig Nederlandstalig
schermleesprogramma voor Windows. JAWS kan de
inhoud van het computerscherm uitspreken of tonen
op een brailleleesregel.

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.

Hoe werkt het?
Met JAWS kunt u onmiddellijk aan de slag. Dankzij het
sprekende installatieprogramma installeert u JAWS in
een handomdraai. Het uitgebreide online helpsysteem

Draadloze vrijheid met Papenmeier BRAILLEX Live 20
Geschikt voor gebruikers die vaak in beweging zijn en
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biedt uitstekende ondersteuning bij tal van taken die u
op de computer uitvoert. U kunt JAWS eenvoudig
aangepassen aan uw persoonlijke wensen.
Internetpagina's worden overzichtelijk weergegeven en
links, koppen en frames kunnen in een lijst worden
getoond, waardoor u ze gemakkelijk kunt vinden.
De spraaksynthesizer Vocalizer® Expressive biedt u
goed verstaanbare, natuurlijk klinkende stemmen. Niet
alleen in het Nederlands, maar ook heel veel andere
talen zijn gratis verkrijgbaar via een speciale website.

Waarmee werkt het?
JAWS Screen Reader werkt in nagenoeg elke Windows
omgeving en met de meeste Windows applicaties.
Mocht u een applicatie gebruiken waarvan de
toegankelijkheid toch te wensen overlaat: JAWS
beschikt over krachtige scripttaal, waarmee ook deze
applicaties toegankelijk kunnen worden. Vooral in
werksituaties, waarin men vaak bedrijfsspecifieke
toepassingen gebruikt, is dit een gewaardeerde en
veelgebruikte optie.
JAWS Screen Reader werkt perfect samen met de
Papenmeier leesregels. Zo kunt u zelf bepalen hoe de
inhoud van het computerscherm in braille zal worden
weergegeven. Ook kunt u functies toekennen aan de
toetsen van de leesregel.
Als applicaties volgens de richtlijnen voor
toegankelijkheid zijn ontwikkeld, zal JAWS geen enkel
probleem hebben om met deze applicaties te werken.
Dit is natuurlijk de ideale situatie, maar ook als een
applicatie niet geheel volgens deze richtlijnen is
ontwikkeld, en delen standaard niet of moeilijk
toegankelijk zijn, laat JAWS u niet in de steek.

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.

Producteigenschappen

Wat kan het?

Artikelnummer

Merk

Prijs

JAWS Screen Reader heeft een ingebouwde scripttaal
waarmee u scripts kunt schrijven, die extra
functionaliteit kunnen toevoegen. Van het simpel
toevoegen van een sneltoets om op een knop te
kunnen klikken tot aan meer geavanceerde functies
voor het bedienen van telefooncentrales. Ook kan door
het toevoegen van scripts de informatie die normaal
op verschillende locaties op het scherm moet worden
opgezocht, op een effectieve manier bij elkaar op uw
brailleleesregel worden weergegeven. JAWS wordt op

180447

Papenmeier

€3.445,00
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deze wijze succesvol ingezet bij grote organisaties
wereldwijd en in Nederland bij overheden, gemeentes,
banken en bedrijven.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Extra
Informatie

Prijs

JAWS Pro
635

voor

€3.080,00

werksituaties

Dolphin Guide

Papenmeier BRAILLEX Live

Dolphin Guide vervangt op uw computer de vaak
ingewikkelde programma’s door eenvoudige
toepassingen met duidelijke, groot afgebeelde menu’s.

Papenmeier BRAILLEX Live: voor snel schakelen
tussen laptop en smartphone

Het programma plaatst per benodigde toepassing

In verbinding met uw smartphone en/of uw laptop zal
deze BRAILLEX Live al snel een musthave voor u
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(brieven schrijven, e-mailen, muziek afspelen, enz.) een
duidelijk menu waarin u de aanwijzingen terugvindt die
op dat moment relevant zijn. Daarnaast wordt u
geholpen door spraakweergave, de vergrotingsfunctie
en een duidelijke helpfunctie. Zo wordt het gebruik van
de computer zeer eenvoudig, zelfs voor mensen die
nog nooit met de computer gewerkt hebben is de PC
nu wel toegankelijk!

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 Bluetooth-module 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.

Dolphin Guide: alles in één

Gebruik uw smartphone en computer gelijktijdig

Dolphin Guide is een alles-in-één computerpakket dat
geschikt is zowel voor slechtzienden en blinden als
voor personen die niet gewoon zijn om met een

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

computer te werken.

smartphone via Bluetooth en met uw laptop via USB
verbonden. Zo kunt u beide apparaten tegelijkertijd
gebruiken.

Guide maakt het gebruik van de computer eenvoudig
door de toepassingen voor te stellen met
vereenvoudigde Guide-menu’s waarin enkel de
relevante functies beschikbaar zijn. U kunt deze
menu’s namelijk aan uw eigen voorkeuren aanpassen.
Guide plaatst het menu zeer duidelijk zichtbaar en
geeft tegelijk de mogelijkheid om de instructies te
laten voorlezen.
Daarnaast combineert Guide dit met een
schermleesprogramma inclusief spraaksynthesizer en
een vergrotingsfunctie. Hiermee kunt u de documenten
en de menu’s door de computer laten voorlezen en/of
vergroot laten weergeven. De spraaksoftware kan zelfs
de teksten voorlezen terwijl u aan het typen
bent. Guide bevat scansoftware waarmee u gedrukte
documenten kunt inscannen om vervolgens te laten
voorlezen of vergroot weer te geven.
Guide is op veel verschillende manieren toepasbaar.
Denk bijvoorbeeld aan:
» e-mail;
» documenten;
» internet;
» scannen en voorlezen.
Klik hier voor een demonstratie van dit product.
Klik hier voor een demo versie van dit product.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Extra Informatie

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

Prijs

De BRAILLEX Live is zowel met brailletoetsenbord
(BRAILLEX Live) als met een Querty-toetsenbord
(BRAILLEX Live+) leverbaar.
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Specificaties:
» Afmeting: 298 x 92,5 x 18 mm;
» Gewicht: 640 gram.

Producteigenschappen
Artikelnummer

180445

Extra
Informatie
Braille
invoer

Prijs

€5.245,00

Papenmeier EL-70c
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

Dolphin SuperNova Access Suite
(vergroter en schermlezer)
Deze Dolphin SuperNova Access Suite (vergroter en
schermlezer) biedt een compleet programma
toegankelijkheidssoftware voor de computer. Door
middel van vergroting, spraak, of braille maakt deze
software de informatie op het computerscherm
toegankelijk. Naast gebruik voor privésituaties is deze
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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.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Merk

180266

Papenmeier

Prijs
€4.625,00
€3.815,00

software ook uitermate geschikt voor gebruik in
werksituaties. Wanneer het moeilijk of helemaal niet
meer mogelijk is om van een computerscherm af te
lezen, kan toegankelijkheidssoftware een uitkomst
bieden aan blinde en slechtziende
computergebruikers. SuperNova is samenvattend een
ideaal pakket voor een slechtziende gebruiker die
volledige spraak- en brailleondersteuning wil.
Deze Dolphin SuperNova Access Suite (vergroter en
schermlezer) biedt u:
» vergroting van 1.25x tot 60x;
» de vergrote tekst is zowel helder als afgerond in elke
kleur;
» spraak bij het typen: per karakter, per woord of beide;
» leest woorden, regels, webpagina’s of actieve
Window met een sneltoets;
» zeer snelle braille aansturing;
» werkt perfect samen met de Papenmeier leesregels;
» systeemvereisten: Windows 10 of 11.
Klik hier voor een video-impressie van Dolphin
Supernova.
Klik hier om een demo-versie van Dolphin Supernova te
downloaden.

Producteigenschappen
Artikelnummer

221000
221100

221050

Bel voor persoonlijk advies direct (0182) 52 58 89

Extra
Informatie
CD-ROM
USB met
stem
CD-ROM
met stem

Prijs

€1.515,00
€1.825,00

€1.725,00

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

Dolphin SuperNova schermlezer

Dolphin SuperNova Magnifier

Deze Dolphin SuperNova schermlezer biedt u onder
andere:

Eén van de veelgebruikte opties van deze Dolphin
SuperNova Magnifier (vergroter) is de focusmarkering.
U kunt de muis, cursor, regel en Windows focus
namelijk markeren met kleuren en vormen, om
eenvoudig te zien waar u aan het werk bent. Door deze
opties dynamisch in te stellen, is alleen de betreffende
markering actief waarmee u werkt. Met systeem- en
applicatie-instellingen kunt u de software bovendien
naar wens instellen. U kunt bijvoorbeeld voor een
applicatie bepaalde kleurinstellingen vastleggen, die bij
het starten van deze applicatie actief worden.

» spraak bij het typen: per karakter, per woord of beide;
» het voorlezen van woorden, regels en webpagina’s
met een sneltoets;
» sneltoetsen voor efficiënt werken;
» gebruik van de ingebouwde Orpheus
spraaksynthesizer of een willekeurige andere
synthesizer;
» zeer snelle brailleaansturing;
» werkt ook goed samen met de Papenmeier
leesregels;
» systeemvereisten: Windows 10 of 11.
Naast deze Dolphin SuperNova schermlezer, biedt
Dolphin ook een compleet programma
toegankelijkheidssoftware voor de computer. Door
middel van vergroting, spraak, of braille wordt de
informatie op het computerscherm toegankelijk
gemaakt. Naast gebruik voor privésituaties is deze
software bij uitstek geschikt voor gebruik in
werksituaties.
Klik hier voor een video-impressie van Dolphin
SuperNova.

De Dolphin SuperNova Magnifier biedt u:
» vergroting van 1.25x tot 60x;
» kies uit 23 hoogcontrastkleurschema’s of stel zelf
een kleurschema samen;
» keuze uit diverse schermvergrotingsstijlen: hele
scherm, splitscreen, window, lens, etc;
» systeemvereisten: Windows 10 of 11.
Klik hier voor een video-impressie van Dolphin
Supernova.
Klik hier om een demo-versie van Dolphin Supernova te
downloaden.

Klik hier om een demo-versie van Dolphin SuperNova
te downloaden.
Bel voor persoonlijk advies direct (0182) 52 58 89

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

Producteigenschappen
Artikelnummer

222000
222100

222050

Extra
Informatie
CD-ROM
USB met
stem
CD-ROM
met stem

Producteigenschappen
Extra

Prijs

Artikelnummer

€1.055,00

224000

CD-ROM

€530,00

224100

USB

€630,00

€1.320,00

Informatie

Prijs

€1.220,00

Dolphin SuperNova Reader
Magnifier

ZoomText Magnifier
Screenreader

De Dolphin SuperNova Reader Magnifier (vergroter met
spraak) biedt uitkomst aan slechtziende
computergebruikers die naast vergroting ook
spraakondersteuning nodig hebben. Wanneer het

Deze ZoomText Magnifier Screenreader biedt u:
» Vergrote weergave van wat u typt en/of leest: tot 36x;
» Ondersteuning voor Microsoft Office 2010: de

Bel voor persoonlijk advies direct (0182) 52 58 89

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

moeilijk is om een computerscherm te lezen, kan deze
vergroter met spraaksoftware namelijk een handig
hulpmiddel zijn. Het apparaat vergroot 1.25x tot 60x en
de vergrote tekst is zowel helder als afgerond in elke
kleur. Ook biedt de software handige sneltoetsen om
efficiënt te kunnen werken.

elementen van de nieuwe Office 2010
gebruikersinterface worden volledig getraceerd en
uitgesproken door ZoomText;

Deze Dolphin SuperNova Reader Magnifier biedt u:

» Wanneer u tekst typt en door menu’s,
dialoogvensters en andere bedieningselementen
navigeert, rolt de vergrote weergave vloeiend over het
scherm;

» keuze uit 25 hoogcontrastkleurschema’s of stel zelf
een kleurschema samen;
» keuze uit schermvergrotingsstijlen: hele scherm,
splitscreen, window, lens, etc.;
» spraak bij het typen: per karakter, per woord, of beide;
» gebruik de ingebouwde Orpheus spraaksynthesizer
of een willekeurige andere synthesizer;
» systeemvereisten: Windows 10 of 11.
Klik hier voor een video-impressie van Dolphin
Supernova.
Klik hier om een demo-versie van Dolphin Supernova te
downloaden.

Producteigenschappen
Artikelnummer

223000
223100

223050

Extra
Informatie
CD-ROM
CD-ROM
met stem
USB incl.
stem

Prijs

€699,00
€965,00

€865,00

» Deze versie van ZoomText biedt ondersteuning voor
Windows 64-bit besturingssystemen;

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

Producteigenschappen

Bel voor persoonlijk advies direct (0182) 52 58 89

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

Extra

Artikelnummer

Vergroting

233000

Tot 36x

CD-ROM

€710,00

233001

Tot 36x

USB

€750,00

ZoomText Magnifier
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
Bel voor persoonlijk advies direct (0182) 52 58 89

Informatie

Prijs

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

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.
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
Artikelnummer

Vergroting

231000

Tot 36x

Extra
Informatie
CD-ROM

Prijs

€545,00

Bel voor persoonlijk advies direct (0182) 52 58 89

