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GObox

GObox
De GObox is een hulpmiddel voor mensen die problemen hebben
met het lezen van de ondertiteling op televisie. Door de GObox via
de HDMI kabel aan te sluiten tussen de decoder en de televisie,
leest de box alle ondertiteling aan u voor. Het maakt dus niet meer
uit of u kijkt naar een live programma, een DVD, Netﬂix of
uitzending gemist. Zolang het signaal maar door de bewuste HDMI
kabel, via het kastje naar de tv gaat. U kiest er zelf voor op welke
manier u het geluid laat afspelen: via een gewone of draadloze
koptelefoon, de speaker van de tv of via de Webbox. Na
aansluiting heeft u geen omkijken meer naar de GObox. Voor
eventuele aanpassingen zoals voorleessnelheid wordt er een
simpele afstandsbediening meegeleverd, waarbij de instellingen
worden uitgesproken.

Verschillen tussen de GObox en de
Webbox3:
Beide apparaten lezen de gesproken ondertiteling voor.
Tegenwoordig kijken mensen steeds vaker tv op het moment dat
het hen uitkomt. Bijvoorbeeld via Uitzending Gemist, Netﬂix of een
DVD. De Webbox leest hiervan geen ondertiteling voor. De 12
Nederlandse en 7 Vlaamse kanalen die de Webbox ondertitelt zijn
live, oftewel u moet het programma dus bekijken op het moment
dat het wordt uitgezonden. Veel Webbox gebruikers hebben
hieraan voldoende. De Webbox leest naast de ondertiteling veel
meer voor, zoals boeken, kranten, tijdschriften. Voor meer
informatie kijkt u op de website. De GObox ontvangt zijn
ondertiteling door het signaal af te lezen via de HMDI aansluiting
dus of er een live of opgenomen programma opstaat, een ﬁlm of
Netﬂix, de GObox leest het voor u voor. Handige links:
Handleiding van de GObox, klik hier. Instructievideo van de
GObox, klik hier. Innformatievideo over de GObox, klik hier.
Speciﬁcaties: » Instelbaar spreektempo; » Keuze uit 4
voorleesstemmen; » Hoofdtelefoonvolume instelbaar; »
Automatische updates via internet indien aangesloten; »
Afmetingen: 100 x 106 x 28 mm; » Gewicht: 204 gram; » Levering
inclusief 5V adapter, HDMI-kabel, USB hoofdtelefoon dongle,
afstandsbediening, 2x AAA-batterij en handleiding.

Extra-informatie
100-x-106-x-28-mm

Artikelnummer
67500

Bel voor persoonlijk advies direct(0182) 52 58 89

Prijs
€

