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BlindShell Classic GSM met spraak
Zoals de naam doet vermoeden, is deze BlindShell Classic GSM even eenvoudig
in gebruik als de GSM’s van vroeger. Met zijn duidelijke toetsen, sterke
vergroting, contrastkeuzes en duidelijke spraak, is hij de ideale oplossing voor
elke slechtziende of blinde voor wie een smartphone net een brug te ver is. Het
menu kan getoond worden in grote pictogrammen, alleen tekst of een
combinatie daarvan. Dit alles op een extra groot verlicht scherm van 2,8″ (6 cm
hoog en 4.5 cm breed). Ondanks zijn eenvoud biedt de BlindShell Classic veel
mogelijkheden aan functies. Hij herkent stemcommando’s zoals: “Bel oom
Piet.”, “Stuur een bericht aan Iris Huys .”, “Waar ben ik?”, “Hoe laat is het?”,
“Wat is de batterijstatus” enz. U kunt zelfs de weersverwachting opvragen. Emails zijn zeer eenvoudig te lezen en te sturen en dat op een gewone GSM. Hij
beschikt over een lees-app. Hou je van muziek? Geniet dan van zijn
ingebouwde FM-radio, internetradio en mediaplayer. Het is niet mogelijk om
gebruik te maken van de internetfuncties en apps net als een smartphone. De
BlindShell Classic heeft daarnaast ook nog een aantal toepassingen die
specifieke hulpmiddelen voor slechtzienden of blinden vervangen, zoals: een
dictafoon, een kleurendetector en een sprekende labeldetector. Dankzij zijn
zeer eenvoudige bediening is de BlindShell Classic eenvoudig aan te leren. De
afmetingen van deze GSM zijn 13 cm bij 5.5 cm. Klik hier voor een eerste
indruk Voor uitgebreidere informatie, klik hier BELANGRIJKSTE KENMERKEN
• Gesprekken
• Oproep log
• SMS
• SMS naar meerdere ontvangers
• Contacten
• Back-ups maken van en importeren van contacten
• Alarm
• Kalender
• Minuuttimer
• Notities
• Geluidsrecorder
GEAVANCEERDE FUNCTIES
• SOS-noodknop
• E-mail
• Object tagging
• FM radio
• Internetradio
• Geluidsspeler
• Boekenlezer
• Servicemenu
• Weervoorspelling
• GPS-locatie
• Kleurherkenning
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Color
red
black

Artikelnummer
998866
998855

Prijs
€349,00
€349,00
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