(0182) 52 58 89
Meridiaan 40
2801 DA Gouda
www.irishuys.nl
info@irishuys.nl

Eye-Pal Ace voorleesapparaat
De ABiSee Eye-Pal Ace is een revolutionair draagbaar voorleessysteem. Dit
apparaat is namelijk een draagbaar én sprekend voorleessysteem. U legt de
tekst voor het apparaat en na enkele seconden leest het apparaat de tekst aan
u voor en kan uw partner of hulp meekijken om desgewenst extra hulp te
bieden in het gebruik. De Eye-Pal Ace is een combinatie van exceptionele OCR,
lichtgewicht, ergonomisch design, draagbaarheid en gebruiksgemak. Zodoende
resulteert dit in een opmerkelijk accurate voorleesapparaat. Met dit apparaat is
een revolutie ontstaan in de elektronische voorleeshulpmiddelen: een boek
lezen op de bank; een menukaart lezen in een restaurant; een doktersformulier
invullen in de wachtkamer; deze en veel meer andere werkzaamheden worden
weer mogelijk! Met de hoofdtelefoonaansluiting aan de rechterzijde van het
apparaat kunt u bovendien blijven luisteren naar de heldere stem zonder dat
het anderen hindert, bijvoorbeeld in een overvolle wachtruimte.

Blijf relaxt
De Eye-Pal Ace heeft een zeer laag gewicht van slechts 1,5 kilo. Het apparaat
heeft bovendien een ingebouwde oplaadbare accu. De Eye-Pal Ace is door het
ergonomische ontwerp ook prettig vast te houden. Het geeft een vertrouwd
gevoel: met besturingswielen onder uw duimen, knoppen onder uw wijsvinger
en zelfs gemakkelijk te gebruiken zonder gebruiksaanwijzing. Voeg de
snelstartende, hoog-accurate scan- en leestechnologie toe aan uw uitrusting en
u bent in het bezit van een voorleesapparaat dat geen concurrent heeft! Houd
de Eye-Pal Ace zo dicht bij uw ogen als u wenst: er zijn geen draden noch
camera-armen waaraan u uw hoofd kunt stoten. Scan een boek of krant en ga in
een lekkere stoel zitten om te luisteren.

Blijf actief
De Eye-Pal Ace is veelzijdig! Wat denkt u van een medicatiewekker? Of
bijvoorbeeld een agenda die uitspreekt dat u een afspraak heeft? Dit is allemaal
mogelijk met de Eye-Pal Ace. Hebt u even tijd over, dan kunt u met de Eye-Pal
Ace direct doorgaan met het lezen van uw boek, vanaf het punt waar u gestopt
was met lezen. Klik hier voor een demonstratie van dit product.

Speciﬁcaties:
» Voeding: ingebouwde oplaadbare accu en/of netstroom; gemiddeld werkt de
accu 3 uur bij continu gebruik; » Bediening: ingebouwde duimwielen en
knoppen; » Afmetingen: breedte: 29 cm, hoogte: 27,5 cm, diepte: 10 cm; »
Camera: twee 5 MP auto-focus HD-camera's; » Verlichting: dual anti-glare ultra
bright leds; » Scantijd: 3 seconden of minder; » AudioMinder: audio-gestuurd
activity center; » Opslagformaten: JPEG, MP3, TXT; » Aansluitingen:
hoofdtelefoon, USB-poort, netstroomaansluiting; » Energiebesparing: autostandby functie voor accubesparing, auto-sleep modus voor monitor; »
Documentformaat: A4; » Talen: 21 verschillende talen.

Extra-informatie
met-monitor
zonder-monitor

Artikelnummer
800007
800008

Bel voor persoonlijk advies direct(0182) 52 58 89

Prijs
€
€

