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HumanWare Explore 12
met gepolariseerde LEDverlichting
met afstandscamera
tot 30x vergroting met autofocus
17 opties voor kleurcontrast
beschikbaar in 30 talen

HumanWare Explore 12
Met de HumanWare Explore 12 kunt u uw actieve levensstijl vergroten. Deze
digitale loep is namelijk een gebruiksvriendelijke beeldschermloep met
superieure HD-beeldkwaliteit voor zowel dichtbij als veraf, zodat u kunt doen wat
u wilt. Als grootste draagbare loep in de Explore-serie is het 12-inch touchscreen
perfect voor iedereen die een grotere interface wenst. In combinatie met de
inklapbare standaard komt de Explore 12 boven de tafel uit, waardoor u
voldoende ruimte heeft om te lezen en schrijven.

Vergroot uw autonomie
Of u nu last heeft van maculadegeneratie, glaucoom, diabetische retinopathie of
staar: met de hulpmiddelen HumanWare kunt u uw autonomie terugkrijgen en
zodoende weer contact maken met de wereld om u heen. Dankzij het superieure
vergrotingsbereik kunnen met deze loep op tabletformaat alledaagse activiteiten
zoals lezen en schrijven, het bekijken van foto's en kaarten, en nog veel meer,
vrijwel overal worden voortgezet. Bovendien kunt u de zoom- en pan-bewegingen
gebruiken om tekstboeken naadloos te lezen zonder ze vaak te hoeven
verplaatsen.
Het lichtgewicht ontwerp maakt deze beeldschermloep bijvoorbeeld de perfecte
metgezel voor studenten die lessen of colleges bijwonen en voor het voltooien
van huiswerkopdrachten. De Explore 12 is niet alleen gemakkelijk mee te nemen,
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maar hij stelt studenten ook in staat om zonder vertraging aan hun les te
beginnen. Haal hem uit de tas, zet hem aan en hij is klaar om te gaan. De
HumanWare Explore 12 wordt standaard geleverd met een ingebouwde
standaard voor bureau-activiteiten. Optioneel kunt u bij dit product ook een
inklapbare standaard die ruimte biedt voor langere lees- en schrijftaken en een
bijbehorende draagtas bestellen.
Specificaties:
» Met gepolariseerde LED-verlichting;
» 12-inch, volledig high-definition scherm met 2 geïntegreerde camera's;
» Afstandscamera;
» Tot 30x vergroting met autofocus;
» Aanraakscherm met instelbare helderheid, automatische uitschakeling en
voorkeurszoom;
» Horizontale panning voor gemakkelijker lezen;
» Galerij voor het vastleggen van beelden;
» Beschikbaar in 30 talen;
» 17 opties voor kleurcontrast;
» Video-uitvoer in hoge resolutie;
» Werkhoogte van 16,5 cm;
» Batterijduur van 3,5 uur;
» USB-C aansluiting voor zowel opladen als bestandsoverdracht;
» Gewicht: 1,13 kg;
» Levering inclusief USB-C- en HR-videokabels;
» Levering inclusief handleiding, beschermhoes, reinigingsdoekje en matte
schermbeschermer.
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Producteigenschappen
Naam

Vergroting Artikelnummer

HumanWare Explore 12 inclusief standaard

Tot 30x

150090

HumanWare Explore 12 exclusief standaard

Tot 30x

150095
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