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Voorleesapparaten
ORION Webbox3
De ORION Webbox3 is een uniek, innovatief hulpmiddel voor mensen met een visuele en/of leesbeperking. Het is een
multimediaspeler waarmee u gesproken leesmateriaal kunt beluisteren. De Webbox3 biedt u de mogelijkheid om - wanneer
het u uitkomt en op abonnementsbasis - te luisteren naar bijvoorbeeld gesproken boeken, kranten en tijdschriften of naar
informatieve programma’s zoals Horizon, dat dagelijks een nieuwe aflevering uitzendt. Ook kunt u direct over het laatste
ANP-nieuws en diverse actuele krantenberichten beschikken, zonder te hoeven wachten op daisy-CD’s. Niet alleen lectuur,
maar ook hoorspelen en gesproken televisie-ondertiteling behoren tot de mogelijkheden! Met de Webbox3 is het nu veel
gemakkelijker geworden om overal in huis te luisteren. Dit model heeft namelijk standaard een accu ingebouwd. Nieuws,
informatie én ontspanning ineen De Webbox3 heeft een uitgebreid programma-aanbod dat blijft groeien.
YOUTUBE FILMPJE over de mogelijkheden van de Webbox3
Zeer eenvoudig in gebruik Iedereen kan met het toestel overweg dankzij de simpele knoppen en gesproken
keuzemenu’s. Naast voordelen als het direct beschikken over de gewenste informatie, onderscheidt de ORION Webbox3
zich van andere hulpmiddelen door de uiterst eenvoudige bediening. Met één enkele draaiknop en vijf eenvoudige toetsen
bent u in staat alles te bedienen. Menu’s worden voor u uitgesproken en u hoeft om te kiezen de gesproken informatie
slechts met één druk op de knop te bevestigen. Dit maakt dit hulpmiddel ook uitermate geschikt voor beginnende
gebruikers of voor senioren. U beschikt over een schat aan informatie zonder dat u daarvoor een PC nodig heeft. Vergoed
door uw zorgverzekeraar De Webbox3 wordt in de meeste gevallen vergoed door de zorgverzekeraar. Wij verzorgen het
aanvraagtraject voor u. U kunt de Webbox3 natuurlijk ook zelf aanschaffen. Hoe werkt de Webbox3? De Webbox3 is
voorzien van grote knoppen met voelbare symbolen waardoor het apparaat eenvoudig te bedienen is. Ook wordt er een
afstandsbediening meegeleverd. De lijst van mogelijkheden waaruit u kunt kiezen wordt uitgesproken en u hoeft enkel op
‘OK’ te drukken. U kunt de Webbox3 geheel op de tast en op het gehoor bedienen. U heeft absoluut geen
computervaardigheden nodig om de Webbox3 te kunnen gebruiken. Het apparaat wordt geleverd met een duidelijke
handleiding. Ook kunt u rekenen op telefonische ondersteuning als u ergens hulp bij nodig heeft. De Webbox3 is voorzien
van aansluitingen voor een koptelefoon, een SD-kaart en een USB-stick. U kunt uw eigen collectie muziek of boeken door de
Webbox3 laten afspelen. Het apparaat heeft een ingebouwde accu voor circa 10 uur speelduur. Hierdoor is de Webbox3
gemakkelijk te verplaatsen of mee te nemen. Als u gebruik maakt van een 3G of 4G dongel met SIM-kaart dan kunt u de
Webbox3 zelfs meenemen op vakantie en onderweg gebruiken. De Webbox3 kent een groot gebruikersgemak. U kunt
bijvoorbeeld de voorleessnelheid en de toonhoogte zelf aanpassen. Ook onthoudt het apparaat waar u gebleven bent in een
boek, zodat u de volgende keer gelijk weer verder kunt luisteren. De Webbox3 werkt samen met elk televisietoestel. Voor
het programma-aanbod wordt onder meer samengewerkt met (Loket) Aangepast Lezen en met Dedicon. De gesproken
programmagids van de ORION Webbox3 wordt automatisch aangepast als er nieuwe uitgaven beschikbaar zijn. Het kiezen
wordt zo heel eenvoudig. Bovendien krijgt u alleen die categorieën te horen waarvoor u zich heeft geabonneerd. De
Webbox3 biedt u een praktisch en op maat gemaakt hulpmiddel voor het 'lezen' van ondertiteling en Daisy online uitgaven.
Wat heeft u nodig? Voor het gebruik van de Webbox3 heeft u een basis-abonnement nodig. Dit basis-abonnement kost
€5,95 per maand. Er zijn extra abonnementen af te sluiten om het aanbod van gesproken boeken, kranten en tijdschriften
uit te breiden. De abonnementskosten betaalt u rechtstreeks aan Solutions Radio, de producent van de Orion Webbox3. U
heeft een internetaansluiting (via kabeltelevisie of ADSL) nodig om de Webbox3 te kunnen gebruiken. Het apparaat maakt
verbinding met internet om de programma’s te ontvangen. U heeft geen computer nodig! Programma-aanbod Het
programma-aanbod van de Webbox3 is erg groot en blijft groeien. Bekijk het gehele programma-aanbod in PDF of Word. »
Gesproken televisie-ondertitels tijdens uitzendingen van NPO 1, 2, 3, RTL 4, 5, 7, 8, RTLZ, SBS6 en 9, Net5, Veronica en
zeven Vlaamse zenders » Luister TV: live geluid van NPO 1, 2 en 3 » Radiozenders uit binnen- en buitenland » Gesproken
boeken van Bibliotheekservice Passend Lezen; keuze uit meer dan 70.000 titels en elke maand de nieuwste titels direct te
beluisteren » Tijdschriften: keuze uit ruim honderd bladen » Dagelijkse krant: landelijke, regionale en lokale kranten »
Hoorspelen: keuze uit honderden hoorspelen van vroeger en nu » Websites als NU.nl, Wikipedia en de telefoongids »
Horizon: dagelijks audiomagazine voor Webbox-luisteraars » Uw eigen collectie muziek, boeken of hoorspelen vanaf een SDkaart of USB-stick. » Voor uw cd’s/cd-roms kunt u een cd-speler aansluiten op de Webbox » Regionale berichten en
uitnodigingen van verenigingen en organisaties Specificaties van de Webbox3: »Nieuwe slankere behuizing; »Grotere
toetsen met voelbare symbolen; »Draagbaar dankzij ingebouwde krachtige accu; »Andere luidspreker met meer hoge
tonen; »Koptelefoon-, USB- en SD-aansluitingen aan de zijkant voor betere bereikbaarheid; »Wit op zwart scherm met meer
contrast; »Voorbereid op 3G/4G voor mobiele internetverbinding. Orion Webbox en Webbox2 De Orion Webbox en de
Webbox2 zijn eerdere versies van de Webbox3. De Webbox2 wordt nog door veel mensen gebruikt. Dit apparaat heeft een
ander design dan de Webbox3 en heeft geen ingebouwde accu. Het programma-aanbod van de Webbox2 en Webbox3 zal
voorlopig grotendeels gelijk blijven.
Extra-informatie Artikelnummer Prijs
16-x-25-x-8-cm
67000
€623,00
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Voorleesapparaten
Vocatex Full HD beeldschermloep met voorleesfunctie
De nieuwe Vocatex is een Full HD beeldschermloep die teksten en foto's haarscherp vergroot. Gecombineerd
met de ingebouwde voorleesfunctie leest de Vocatex zelfs alle gedrukte teksten voor. Ideaal om met plezier
de krant en tijdschriften te lezen of te laten voorlezen. Lezen is niet meer inspannend maar ontspannend!
Zeer eenvoudige, goed voelbare bediening met spraak! De Vocatex is de meest gebruiksvriendelijke voorleesloep
met grote voelbare knoppen. Het toestel is enorm snel. De tekst wordt meteen voorgelezen. De intelligente voorleesfunctie
leest teksten voor zonder onderbreking met behulp van de automatisch bewegingsdetectie. Zo leest de Vocatex eindeloos
teksten uit brieven, grote krantenpagina's of dikke boeken. Met de Vocatex kiest u zelf om teksten voor te laten lezen, zelf
te lezen of gelijktijdig mee te lezen met een aangename en goed verstaanbare stem. Elk toestel is persoonlijk en wordt op
maat geconfigureerd. Aan de hand van uw gezichtsveld adviseren we schermen van 22”, 27”, 32” of zelfs 40”. Het al dan
niet inschakelen van specifieke functies voor slechthorigheid, lichtfobie, tunnelzicht, macuala degeneratie, etc. maakt elke
toestel uniek en uiterst gebruiksvriendelijk. Een computeraansluiting waarbij het Vocatex scherm uw computerscherm is,
maakt uw computer nog meer toegankelijk. Het hoog contrastscherm is hiervoor uiterst geschikt. In combinatie met een
vergrotingsprogramma en split screen beschikt u over een waar multimediacentrum. Ik lees ZELF De Full HD camera van
de Vocatex levert een hoog contrast en haarscherp beeld. Het beeld is uiterst stabiel en rustig wat een optimale
leeservaring geeft. Naast de hogere beeldkwaliteit heeft de loep een extra brede kijkhoek van 24 cm om bladbreed te
lezen. Of u nu leest, foto's bekijkt, schrijft of iets in elkaar knutselt, er is steeds oog voor detail en overzicht op een groot
scherm naar keuze. De loep beschikt over unieke hoog-contrast instellingen die de tekst extra groot en leesbaar maken.
Slecht gedrukte teksten vormen geen probleem met de achtergrond- onderdrukking. De Vocatex leest VOOR - Tekst
naar Spraak (TTS) De Vocatex is een voorleesloep. De combinatie van beeldschermloep en voorleesapparaat maakt
lezen aangenaam. Teksten laten voorlezen is een nieuwe manier die natuurlijk aanvoelt. Met de Vocatex selecteert u zelf de
tekst op het scherm. Een rode rechthoek rond het woord volgt de tekst. Zo weet u de leespositie en behoudt u het overzicht
op het blad. Eenvoudig en ontspannend De voorleesfunctie is een grote meerwaarde voor elke slechtziende. Het is
afgelopen met het constant raden naar letters en woorden en het voortdurend schuiven met de schuiftafel. Met de Vocatex
selecteert u de tekst en het toestel start met lezen. Continu lezen Dankzij de intelligente voorleesfunctie leest de Vocatex
hele pagina's zonder hinderlijke pauzes en dit door simpelweg de leestafel en de tekst te verschuiven. Bij verschuiving van
de leestafel wordt de nieuwe tekst opgenomen en leest de Vocatex gewoon verder. Lezen van een krantenartikel was nog
nooit zo eenvoudig. U start de Vocatex. Terwijl de stem de tekst leest, schuift u de tekst mee. De Vocatex maakt
automatisch aansluiting en leest de tekst zonder pauzes. Zo leest u eindeloos dikke boeken of grote krantenpagina's.
Overzicht De Vocatex is uniek door zijn behoud van overzicht. Het toestel toont steeds het real- time videobeeld en u heeft
de volledige controle. De layout van titels, kolommen en foto's blijft steeds behouden. Door de leeskader en de
voortgangsindicator weet u heel duidelijk waar het toestel leest. De Vocatex is echt eenvoudig met het principe: 'Wat je
ziet, is wat je krijgt'. Talen en stemmen De Vocatex heeft een brede waaier aan hoge kwaliteitsstemmen. Een keuze uit
32 talen en de keuze uit mannelijke of vrouwelijke stemmen maakt luisteren echt aangenaam. U vindt beslist een geschikte
stem. Meelezen met de lichtkrant Terwijl de Vocatex voorleest ziet u de tekst vergroot op het scherm. Deze
automatische lezer is zo geoptimaliseerd dat u maar naar één punt op het scherm kijkt waar de woorden automatisch
langskomen. U moet uw ogen niet meer bewegen, alle woorden vallen steeds binnen uw gezichtsveld. Deze automatische
lezer maakt lezen super eenvoudig voor slechtzienden met een smal gezichtsveld. De tekst is geoptimaliseerd met
Tiresias, het lettertype speciaal ontwikkeld voor slechtziende lezers door het RNIB Digital Accessibility Team. Een groot
of klein scherm Een schermadvies begint steeds bij het gezichtsveld. Uw gezichtsveld bepaalt immers de grootte van het
scherm. We streven ernaar om al uw gezichtsresten te benutten. Met het juiste scherm leest u comfortabeler, sneller en
heeft u meer overzicht. De Vocatex geeft u een keuze uit schermen van 22”, 27”, 32” en zelfs 40”. Slechtzienden met
Macula Degeneratie hebben overwegend een breed gezichtsveld en kunnen het beste kiezen voor een groot scherm van
32” of zelfs 40”. Personen met een smal gezichtsveld zoals Retinitis Pigmentosa kunnen zowel voor een groot als klein
scherm kiezen. NIEUW: Gebogen schermen CURVED Ervaar onze nieuwe gebogen schermen voor een nog beter
leescomfort! De buiging van het scherm sluit aan bij de bolling van het oog. De afstand tussen de ogen en het scherm blijft
steeds constant, wat voor een optimale kijkervaring zorgt. De tekst presenteert zich steeds op de dezelfde afstand
waardoor lezen minder vermoeiend wordt. Split Screen Met de Vocatex PC combinatie met split screen is het mogelijk om
split screen te kunnen maken samen met het scherm van de Vocatex. Het grote voordeel hiervan is dat we het beeldscherm
van de Vocatex Plus in tweeën kunnen delen, om vervolgens het beeld van de Vocatex Plus en van de PC op één beeld te
kunnen tonen. Ideaal voor het overnemen van gegevens van bijvoorbeeld een factuur naar internetbankieren op de PC. Link
naar demo video Link naar keuze video Link gebruikers instructie Tijdens een proefperiode kunt u rustig kennis
maken met de Vocatex. U kunt in uw eigen omgeving en met allerhande teksten de mogelijkheden van en met
het apparaat uitproberen. De proefperiode heeft geen enkele verplichting en is kosteloos.
Schermgrootte Extra-informatie Artikelnummer Prijs
22-inch
standaard
330022
€3.995,00
22-inch
plus
330122
€4.550,00
27-inch
standaard
330027
€4.195,00
27-inch
plus
330127
€4.750,00
32-inch
standaard
330032
€4.295,00
32-inch
plus
330132
€4.850,00
40-inch
standaard
330040
€4.395,00
40-inch
plus
330140
€4.950,00
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Voorleesapparaten
HumanWare Prodigi desktop
Hij is eenvoudig: De HumanWare Prodigi desktop werkt zonder knoppen en zonder X/Y-tafel, maar met een touchpad
waarop u met uw vingers aanraakopdrachten geeft in eenvoudig te onthouden tik- en veegcombinaties. Plaats een
document, tik met de vinger op de touchpad om in te zoomen en u kunt meteen beginnen te lezen met u persoonlijke
vergrotingsinstelling, contrast-, kleur- en voorleesopties. Hij is intelligent: De HumanWare Prodigi desktop voert
onmiddellijk en snel tekstherkenning uit op het voorgelegde beeld. Het resultaat hiervan is, dat de HumanWare Prodigi
desktop de tekst haarscherp weergeeft. De herkende tekst wordt teruggeplaatst in het beeld, maar heeft nu een
fantastische scherpe letterkwaliteit, ongeacht de vergroting (tot 80x). HumanWare maakt hiervoor gebruik van de
gepatenteerde Diamond Edge Text-technologie. U kunt ervoor kiezen om: - de tekst in zijn oorspronkelijke vorm weer te
geven; - de tekst weer te geven in kolommen; - als scrollende tekst op het scherm weer te geven. De leesfunctie kan zowel
op het volledige beeld als op de gefilterde tekstweergave uitgevoerd worden. Ook de menuboodschappen van het toestel
worden, indien gewenst, gesproken weergegeven. Klik hier voor een videodemonstratie.
Extra-informatie Artikelnummer Prijs
20-inch-scherm
156100
€2.250,00
24-inch-scherm
156200
€2.495,00

HumanWare ScannaR
De HumanWare ScannaR munt uit in eenvoudige bediening. Met dit ScannaR voorleesapparaat heeft u een hulpmiddel die u
met één druk op de knop uw tekst laat voorlezen. Het apparaat heeft maar 7 functietoetsen die elk een verschillend wit
symbool hebben op een zwarte achtergrond. Het betreft licht-indrukbare toetsen zoals: start, pauze, vooruit, achteruit en
stop. Ook zijn er draaiknoppen voor het regelen van de snelheid en het volume. De ScannaR heeft een erg prettige stem om
naar te luisteren. De ScannaR is één compact geheel en dus gemakkelijk verplaatsbaar. Gebruiksdoeleinden: kranten,
tijdschriften, folders, gebruiksaanwijzingen en uw favoriete boek laten voorlezen. Specificaties: » afmetingen: (l x b x h)
48,3 x 33 x 8,9 cm; » gewicht: 6,8 kg; » mogelijkheid om documenten op te slaan; » volumeregeling;
» stemsnelheidsregeling; » pauze functie; » herhaalfunctie.
Merk
Artikelnummer Prijs
humanware 159000
€1.995,00
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