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HumanWare Prodigi Connect 12
HumanWare Prodigi Connect 12. De nieuwste toevoeging
aan de Prodigi-familie is deze geïntegreerde digitale loep
met afstandscamera voor in de klas! Deze HumanWare
Prodigi Connect 12 is meer dan een krachtig digitaal
vergrootglas met desktop en afstandscamera (vergroting tot
40x in full HD). Slimmer en meer verbonden dan alle andere
low-vision producten, de evolutie van de meest
geavanceerde digitale productlijn. Deze ideale oplossing
voor studenten van alle leeftijden, opent de mogelijkheid om
een intelligente Android- wereld met een vrije en open
toegang tot meer dan een miljoen apps te betreden. Het
uitbreiden van de Prodigi-familie met een reeks nieuwe
functies maakt de HumanWare Prodigi Connect 12 dan ook
een krachtige tool voor low-vision-gebruikers is, of ze nu op
school, op het werk, thuis of onderweg zijn. Intelligentie en
gemak dus in één krachtig hulpmiddel. Deze Prodigi Connect
12 is uitgerust met alles wat je nodig hebt. Zodoende kun je
meteen beginnen met het zien van jouw wereld in
hernieuwde duidelijkheid. Speciﬁcaties: » Leest de tekst
van het klembord in Diamond Edge; » Bekijken van foto's in
de galerij; » Nieuwe software, voor eenvoudige en snelle
interface; » Home-knop om direct te schakelen naar Android;
» Automatische updaten naar de nieuwste versies; » Live
1-24x vergroting om de pagina te bekijken; » Perfect
Diamond Edge Text ™ met extreme verwerkingssnelheid; » 3
eﬃciënte modi voor het lezen: pagina, kolom en lijn; »
Spraak aan zowel documenten als menu's; » Opgeslagen
documentgallery; » 16 kleurcombinaties. » Inklapbaar
onderstel en tablet, geïnstalleerd en gemonteerd; » Klaar om
apps te gebruiken: Dropbox, Google suite, en nog veel meer;
» USB-kabel met lader; » Compatibel met Bluetoothtoetsenbord; » Draagtas met diverse zakjes en
schouderriem; » Lichtgewicht: 750 gram; » Langdurige
batterij: tot 12u in gebruik. Klik hier voor een
demonstratie van de Connect 12 in gebruik en hier
voor een demonstratie van de Connect 12 met
SmartBoard connectie.
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