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Blindshell Classic 2
bel- en SMS-functie
Whatsapp, FB Messenger,
YouTube, CoronaCheck app
Android webbrowser
tactiel toetsenbord,
kleurherkenning en vergroting
NFC objecten taggen

Blindshell Classic 2
Blindshell Classic 2 is een vernieuwde, eenvoudige telefoon voor blinden en
slechtzienden. Deze telefoon heeft alle functies die een reguliere smartphone ook
heeft, maar is daarbij ook uitgerust met Nederlandstalige spraakuitvoer. Dankzij
deze spraakuitvoer kunt u via spraakbesturing uw telefoon bedienen en leest de
telefoon menu's aan u voor. De telefoon heeft een luide speaker, waardoor u uw
telefoon altijd goed kunt horen. Verder heeft het apparaat een toetsenbord met
grote, tactiele knoppen, wat zorgt voor comfortabele bediening. Vanwege de
Whatsapp app kunt u met iedereen verbonden blijven. Zo kunt u bijvoorbeeld
foto's sturen die dankzij de 13 MPx camera van haarscherpe kwaliteit zijn. Andere
handige apps, zoals YouTube, Facebook, radio en een internetbrowser, zijn ook
voorgeïnstalleerd op deze telefoon. Vanaf 1/1/2022 zal ook de Corona Check App
op de BlindShell Classic 2 beschikbaar zijn. Alle beschikbare apps staan in de app
catalogus van de BlindShell telefoon zelf.
De Blindshell Classic 2 heeft vele functies die ideaal zijn voor mensen met een
visuele beperking. Bijvoorbeeld de NFC-functie, waarmee u objecten kunt taggen
en in een ogenblik van elkaar kunt onderscheiden. Daarnaast bevat deze telefoon
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een vergroter, lokalisator en kleurendetector. Met de Blindshell Beep kunt u
persoonlijke objecten als sleutels of portemonnees terugvinden. U kunt de Beep
bevestigen op een object en met uw Blindshell telefoon bellen naar de Beep als u
het object kwijt bent of nodig hebt. Vanwege de GPS-functie kunt u altijd
achterhalen waar u zich bevindt. Een SOS-knop biedt uitkomst in nood: als u deze
indrukt belt de telefoon het door u ingestelde contact. De batterij van de
Blindshell Classic 2 heeft een lange levensduur; deze gaat volledig opgeladen tot
wel 96 uur mee. U kunt de telefoon zowel opladen middels een USB-C kabel als
via het bijgeleverde oplaadstation.

Specificaties:
» Bel-functie en belgeheugen;
» SMS-functie en (favoriete) contactenlijst;
» Android webbrowser;
» Whatsapp, Facebook Messenger, E-mail, YouTube;
» Blindshell schermlezer;
» Blindshell Beep;
» NFC objecten taggen;
» Wekker, timer en kalender;
» Weerbericht;
» Notities;
» Spelletjes;
» Boekenlezer en muziekspeler;
» Service menu;
» GPS-functie en SOS-knop;
» Internet- en FM-radio;
» Voice-recorder;
» Vergroting en kleurherkenning;
» Levering is inclusief USB-C kabel en adapter en oplaadstation.

PRODUCTFOTO'S

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
Kleur

Extra Informatie

Artikelnummer

Zwart

Zonder KPN-simkaart

BS-02-BLACK

Zwart

Met KPN-simkaart

BS-02-BLACK & SIMKAART 3-1

Rood

Zonder KPN-simkaart

BS-02-RED

Zwart

Met KPN-simkaart

BS-02-RED & SIMKAART 3-1
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