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Eschenbach Vario Digital FHD
Eschenbach Vario Digital FHD is een opvouwbare
desktopvideo-vergroter met een uitstekende beeldkwaliteit.
Het apparaat heeft een 16 inch HD monitor met optische zoom
en biedt een vergroting van 1.3 tot 45x. Dankzij de FHD
camera ziet u de echte kleuren en dit tevens in een groot
gezichtsveld. Dankzij de grote tastbare knoppen en de
spraakuitvoer, die in 5 talen beschikbaar is, kunt u de
beeldschermloep eenvoudig gebruiken. Hij heeft heldere LEDverlichting met licht op twee plekken, namelijk op de arm en
aan de achterkant van de monitor. Deze plekken zijn
verstelbaar, om zodoende schaduwvrije en uniforme
verlichting te realiseren. Het breedbeeldformaat van 16:9, de
draaibare camera en het grote weergavegebied maken het
makkelijk om grote documenten te lezen. Afbeeldingen kunt u
vastleggen en opslaan op een verwijderbare SD kaart van 8GB
en bekijken op het LCD-scherm of op een computermonitor,
indien deze zijn aangesloten. Met de blauwe pijlen aan de
zijkant van de monitor kunt u scrollen door het vastgelegde
beeld. Ook kunt u dankzij de ingebouwde USB-C poort data
overzetten. Het intuïtieve gebruikerssysteem en het handige,
opvouwbare design maken deze desktopvideo-vergroter een
ideaal hulpmiddel voor slechtzienden. Bij deze
beeldschermloep kunt u optioneel ook een leestafel bestellen.
Deze heeft een verstelbare werkhoogte van 74-104 cm en kan
daardoor altijd op de gewenste ergonomische hoogte ingesteld
worden. De leestafel heeft wielen aan de voorkant, waarmee u
hem gemakkelijk kunt verplaatsen en/of vastzetten wanneer
nodig. Klik hier voor een instructievideo.
Speciﬁcaties:

» Vergroting 1.3 tot 45x; » Verlichting: LED-verlichting met 3
helderheidsinstellingen (50%, 75% en 100%); » Met
spraakuitvoer op alle menu's (in 5 talen); » Schermgrootte: 16
inch HD monitor; » Afmeting: 46 x 38 x 56 cm (L x B x H),
ingeklapt een hoogte van 13 cm; » Weergave: 14
kleurcontrastmodi; » Beeldresolutie: 1000:1
contrastverhouding; » Gewicht: 6,3 kg; » Met USB-kabel voor
het downloaden van afbeeldingen naar een MAC/PC; » Sluit
automatisch af na 8 uur.
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