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DianaTalks Nederlands sprekend horloge
NIEUW: Diana Talks 'Touch'! DianaTalks is een sprekend horloge, met een hoogwaardige
geluidskwaliteit in wel 6 talen (Nederlands, Duits, Spaans, Engels, Frans en Italiaans). De
wijzerplaat van dit horloge is analoog (in de versies Small, Large en Royal) en heeft voor een
duidelijk contrast een witte achtergrond met zwarte cijfers en wijzers. Bij de nieuwe versie
'Touch' is het scherm zwart en wordt de uitspraak van de tijd geactiveerd door het scherm aan
te raken, wat ideaal is voor mensen die volledig blind zijn. Met een draaiknop kunt u de wijzers
op de juiste tijd instellen. Als u de spreekknop 3 seconden ingedrukt houdt, klinken er twee
korte piepsignalen en is de spreekfunctie ingeschakeld. Het horloge spreekt vervolgens de tijd
en de dag van de week digitaal of analoog uit, afhankelijk van wat u heeft ingesteld. Dit gaat
als volgt: 16:56 – Digitaal: “vrijdag, zestien uur zesenvijftig” [audio
mp3="https://irishuys.nl/wp-content/uploads/2016/08/Diana_Talks_dutch_digital.mp3"][/audio]
16:56 – Analoog: “Het is vier minuten voor vijf, vrijdagmiddag” [audio
mp3="https://irishuys.nl/wp-content/uploads/2016/08/Diana_Talks_dutch_analog.mp3"][/audio]
Als u de spreekknop 5 seconden ingedrukt houdt, klinkt er één kort piepsignaal en is de
spreekfunctie in slaapstand. Dit DianaTalks horloge heeft drie verborgen knoppen: één voor
het instellen van de taal, één voor het instellen van dag en tijd en één voor het instellen van
een analoge of digitale tijdweergave. Deze verborgen knoppen kunnen met een puntig
voorwerp, zoals een balpen of een tandenstoker, worden bediend. Dit om te voorkomen dat de
instellingen per ongeluk tijdens het dagelijks gebruik gewijzigd worden. Dit sprekend horloge
is een onmisbaar hulpmiddel voor mensen met een visuele beperking. De tijd stellen wij voor u
in, zodat u het horloge bij levering meteen kunt gebruiken. Het horloge wordt geleverd met
een CR2025 batterij (ook los verkrijgbaar!). Link naar: Nederlandse handleiding
DianaTalks Link naar: Nederlandse handleiding DianaTalks Touch Instructie voor
vervangen
batterijen: https://www.youtube.com/watch?v=A6xt3oMxr0U&feature=youtu.be

Extra-informatie
royal
large
small
touch

Doorsnede
43-mm
37-mm
33-mm
33-mm

Artikelnummer
20171
20172
20173
20174

Bel voor persoonlijk advies direct(0182) 52 58 89

Prijs
€89,95
€89,95
€89,95
€89,95

