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Feelware spraakuitvoer voor
kookplaat en oven
Nederlandstalige spraakuitvoer
aan te sluiten op uw eigen
oven/kookplaat
inhoud: audioknoppen en
AudioBox
set van 2, 3 of 6 audioknoppen
netaansluiting

Met Feelware spraakuitvoer kunt u de draaiknoppen van standaard kookplaten
en ovens in het Nederlands laten spreken. De gepatenteerde spraakuitvoer
kondigt de instellingen van elektrische kookplaten aan als een spraakbericht,
zodra u de positie van de draaiknoppen wijzigt. Bovendien herhaalt het systeem
desgewenst de huidige instelling, zodat u altijd op de hoogte bent van de
instelling van uw kookplaat. Het enige dat nodig is, is een tik op de bijbehorende
knop. Zodoende bent u altijd goed geïnformeerd over hoe uw huishoudelijk
apparaat is ingesteld. Feelware geeft u dus kookcomfort en veiligheid.
Feelware spraakuitvoer bestaat uit intelligente audio knoppen en een
spraakuitvoer unit, de Feelware AudioBox. De originele knoppen op uw kookplaat
worden vervangen door de audioknoppen. Er zijn 3 sets audioknoppen
beschikbaar, voor onderstaande 3 kookplaten. U kunt de AudioBox zowel
opstellen als ophangen in de keuken en aansluiten op het stopcontact. De
Feelware audio knoppen registreren de instelling van de kookplaat en geven de
informatie door aan de Feelware AudioBox, die deze als een spraakbericht
uitvoert.
U kunt uw bestaande kookstel achteraf uitrusten met de Feelware audio
spraakuitvoer. Voorwaarde hiervoor is dat het apparaat uitneembare
draaiknoppen heeft. Een losse inductiekookplaat is namelijk niet aan te passen.
Deze aanpassing is alleen mogelijk in combinatie met een oven, waarvan de
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knoppen aan de voorkant zitten.
Specificaties:
» Nederlands sprekende spraakuitvoer;
» Inhoud: AudioBox en 2, 3 of 6 audioknoppen;
» 2 audioknoppen: IKEA Bejublad heteluchtoven;
» 3 audioknoppen: IKEA Matalskare, Mattradition heteluchtoven;
» 6 audioknoppen: Bosch oven HEA513BS1 / Bosch inductie kookplaat
NIF645CB1E;
» Aan te sluiten op uw bestaande oven/kookplaat (zie bovenstaande opties).
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Feelware 6 audioknoppen

Bosch HEA513BS1 /
NIF645CB1E induction cooker

FW AUDIO 2

Feelware 2 audioknoppen

IKEA Bejublad

FW AUDIO 6
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