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SOFTWARE

JAWS Module Office 2016

Dolphin EasyConverter

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
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.

Dolphin EasyConverter stelt u in staat om
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

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

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;
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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.

» 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

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
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

Naam
JAWS-Module
Office 2016

Prijs

€380,00
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Dolphin SuperNova nieuws
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

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)
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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
Artikelnummer
235500

Extra Informatie
Spraaksynthesizer

Prijs
€477,34

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
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
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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 SuperNovaconfiguratiescherm 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 -
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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

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

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

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
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zijn Windows 10 of 11.

biedt uitstekende ondersteuning bij tal van taken die u
op de computer uitvoert. U kunt JAWS eenvoudig
aangepassen aan uw persoonlijke wensen.

Producteigenschappen
Artikelnummer

227109

Extra
Informatie
Met USBaansluiting

Prijs

€78,00

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.

Wat kan het?
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
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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 SuperNova Access Suite
(vergroter en schermlezer)
Deze Dolphin SuperNova Access Suite (vergroter en
schermlezer) biedt een compleet programma
toegankelijkheidssoftware voor de computer. Door

Dolphin SuperNova schermlezer
Deze Dolphin SuperNova schermlezer biedt u onder
andere:
» spraak bij het typen: per karakter, per woord of beide;
» het voorlezen van woorden, regels en webpagina’s
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middel van vergroting, spraak, of braille maakt deze
software de informatie op het computerscherm
toegankelijk. Naast gebruik voor privésituaties is deze
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

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

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.
Klik hier om een demo-versie van Dolphin SuperNova
te downloaden.

Producteigenschappen
Artikelnummer

222000

Prijs

222100

€1.515,00

222050

€1.825,00

€1.725,00
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Extra
Informatie
CD-ROM
USB met
stem
CD-ROM
met stem

Prijs

€1.055,00
€1.320,00

€1.220,00
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Dolphin SuperNova Magnifier
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.
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.

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

Klik hier voor een video-impressie van Dolphin
Supernova.

» 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 om een demo-versie van Dolphin Supernova te
downloaden.

Klik hier voor een video-impressie van Dolphin
Supernova.
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Producteigenschappen
Artikelnummer

Extra
Informatie

Klik hier om een demo-versie van Dolphin Supernova te
downloaden.

Prijs

224000

CD-ROM

€530,00

224100

USB

€630,00

Producteigenschappen
Artikelnummer

223000
223100

223050

ZoomText Magnifier
Screenreader

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

Prijs

€699,00
€965,00

€865,00

ZoomText Magnifier

Deze ZoomText Magnifier Screenreader biedt u:

Deze ZoomText Magnifier biedt u:
» vergrote weergave van wat u typt en/of leest: tot 36x;
» ondersteuning voor Microsoft Office 2010;
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» 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
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.

» 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.
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

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

Bel voor persoonlijk advies direct (0182) 52 58 89

Extra
Informatie
CD-ROM

Prijs

€545,00

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

Producteigenschappen
Extra

Artikelnummer

Vergroting

233000

Tot 36x

CD-ROM

€710,00

233001

Tot 36x

USB

€750,00

Informatie

Prijs

Bel voor persoonlijk advies direct (0182) 52 58 89

