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ABiSEE Eyepal Vision
Eye-Pal Vision voorleessysteem
De Eye-Pal Vision is een scan- en leessysteem waarmee u
gedrukte tekst kunt vergroten en laten voorlezen. De werking is
eenvoudig: u legt uw tekst op een leesplateau, waarna het
apparaat automatisch signaleert dat er een tekst aanwezig is
en scant. Vervolgens wordt de tekst aan u voorgelezen. Deze
tekst kunt u tegelijkertijd meelezen op de monitor. De camera
heeft een zodanig hoge kwaliteit dat zeer kleine tekst ook
gelezen wordt, zoals pillendoosjes of medicijnverpakkingen. Dat
is mogelijk door de kleine letter modus, die het mogelijk maakt
dat deze camera zeer kleine letters toch leesbaar maakt en
voorleest. Door de zeer snelle en accurate OCR hoeft u maar
even geduld te hebben voordat de tekst gelezen wordt. Eye-Pal
Vision leest duidelijk iedere tekst voor die onder de camera
geplaatst wordt. Plaats een boek, document of doosje op het
plateau, en binnen een paar seconden begint de Eye-Pal Vision
voor te lezen. De Eye-Pal Vision herkent direct wanneer u een
nieuw document plaatst. Het document kan in elke positie
geplaatst worden en de Eye-Pal Vision zal hem voorlezen.
Tegelijkertijd wordt de tekst weergegeven op een monitor. U
kunt de tekst in- en uitzoomen. Met de bijgeleverde keypad
kunt u door het document navigeren om te lezen wat u wilt. U
kunt daarbij de vergrotings- en contrastinstellingen wijzigen.
Met de aangesloten monitor kunt u meelezen met de tekst die
tegelijkertijd voorgelezen wordt. Verder kunt u familiefoto’s,
kaarten of puzzels onder de camera leggen, die dan op het
scherm getoond worden. U kunt de teksten en foto’s vergroten
tot wel 40x. Instelbaar zijn voor- en achtergrondkleuren,
helderheid en contrast (7 kleur- en contrastcombinaties).
Pagina's kunnen worden opgeslagen als text, JPEG en/of MP3
bestanden. Scan- en leesmodus: Met de ingebouwde scan- en
leesmodus blijft u ontspannen zitten zonder gebruik te maken
van een vermoeiende X-Y leestafel welke bij andere
beeldschermloepen gebruikt moet worden.
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ABiSEE Eyepal Vision
tot-40x

800006
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