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ORCAM

Orcam Mix draagbare
voorleesbril
De OrCam Mix is een vernieuwde, geavanceerde
draagbare voorleesbril voor blinden en slechtzienden.
Met behulp van kunstmatige intelligentie kan deze bril
zowel gedrukte als digitale tekst voorlezen, gezichten
herkennen en producten identificeren. De OrCam Mix
is handig in gebruik, u kunt hem eenvoudig via een
magneetje op een brilmontuur klikken. Het apparaat
herkent automatisch 2 talen, namelijk Nederlands en
Engels en biedt tijd- en datumherkenning. U heeft geen
internetverbinding nodig om hem te kunnen gebruiken.
Door het compacte formaat kunt u hem bovendien
overal mee naar toe nemen.
De OrCam Mix vergroot uw zelfstandigheid en
onafhankelijkheid door u - waar en wanneer u maar wil
- te helpen om tekst voor te lezen, gezichten, producten
en kleuren te herkennen. Het verbetert echter het
gezichtsvermogen niet. Het apparaat vereist ook dat
de gebruiker volledige controle heeft over zijn of haar
hoofd- en handbewegingen, omdat u moet wijzen naar
het te identificeren object.
Orcam Mix is een krachtig en effectief hulpmiddel voor
Bel voor persoonlijk advies direct (0182) 52 58 89

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

de studie- of werksituatie, waarbij het noodzakelijk is
dat gedrukte of digitale informatie direct beschikbaar
is en waarbij u niet afhankelijk wilt of kunt zijn van
anderen om informatie toegankelijk te maken. Omdat
deze allernieuwste technologie eenvoudig en intuïtief
is, kan deze gemakkelijk door kinderen, volwassenen
en ouderen worden gebruikt. OrCam kan mensen met
verschillende behoeften helpen en is geschikt voor alle
oogaandoeningen en alle niveaus van verlies van het
gezichtsvermogen (bijv. macula degeneratie,
glaucoom). OrCam is tevens geschikt voor mensen
met leesmoeheid en leesproblemen, zoals dyslexie.
De OrCam Mix met alleen leesfunctie wordt nu onder
voorwaarden door alle zorgverzekeraars vergoed. U
kunt echter, afhankelijk van uw zorgverzekeraar, kiezen
welke functie u naast de standaard functies wilt
toevoegen.
Standaard functies:
OCR (Tekst lezen);
Handgebaren;
Nederlands en Engels;
Tijd en datum.
Extra functies (vrije keuze):
Gezichtsherkenning;
Bankbiljetten herkenning;
Barcode herkenning;
Voorwerp herkenning;
Kleurherkenning;
Extra taal.
Neem contact met ons op voor meer informatie over
welke voorwaarden voor u van toepassing zijn.

Mogelijkheden met de Orcam Mix:
Tekst lezen. Onder andere: Kranten, boeken,
restaurantmenu's, bewegwijzering,
productetiketten, computer- en
smartphoneschermen;
Gezichten herkennen. Real-time identificatie
van gezichten wordt moeiteloos aangekondigd;
Oriënteren. Identificeer objecten in uw directe
omgeving (waaronder deuren, stoelen en
meer), door gewoon 'Wat staat er voor mij?' te
vragen;
Geld herkennen. Het apparaat herkent
bankbiljetten, zodat u met vertrouwen kunt
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winkelen;
Producten identificeren. Zodoende kunt u weer
onafhankelijk winkelen;
Verbinding maken met Bluetooth. Bijvoorbeeld
om apparatuur zoals oordopjes of een modern
gehoorapparaat te koppelen.

Technische specificaties:
» Volledig draadloos: klein apparaat op het pootje van
de bril;
» Voorlezen, gezichtsherkenning, productherkenning,
bankbiljetherkenning, barcodeherkenning,
voorwerpherkenning, kleurendetector, oriëntatie en ook
een sprekend horloge;
» Met ingebouwde verlichting;
» Met Bluetooth verbinding;
» Automatische taalherkenning in zowel Nederlands
als Engels;
» Instellingenmenu in zowel Nederlands als Engels;
» Batterijduur: 4-5 uur actief gebruik;
» Gewicht camera: 31 gram;
» Afmetingen: 76 x 21 x 14,9 mm.
Prijs op aanvraag.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Kleur

12050

Zwart

Afmeting
76 x 21 x
14,9

Prijs

€0,00
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