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HumanWare Prodigi 20″ en 24″
Prodigi is de eerste Personal Vision Assistant die zowel als
desktop en als tablet gebruikt kan worden, en ook veel extra
functies heeft. HumanWare heeft deze digitale loep ontwikkeld
met een vergroot- en spraakfunctie. Deze Prodigi is eenvoudig,
uitneembaar, intelligent en mobiel. Hij is eenvoudig: De
Prodigi werkt zonder knoppen en zonder X/Y-tafel, maar met
een touchpad waarop u met uw vingers aanraakopdrachten
geeft in eenvoudig te onthouden tik- en veegcombinaties.
Plaats een document, tik met de vinger op de touchpad om in
te zoomen en u kunt meteen beginnen te lezen met uw
persoonlijke vergrotingsinstelling, contrast-, kleur- en
voorleesopties. Hij is uitneembaar: De Prodigi combineert de
voordelen van het grotere scherm van de desktopvariant met
de draagbaarheid van een tablet. U haalt de tablet uit de
desktop en neemt hem mee naar de stoel, het bed, of het
restaurant enz. Wilt u alles bekijken op een groter scherm, dan
plaatst u de tablet terug en kun u de opgenomen beelden op
een groot scherm zien. Hij is intelligent: De Prodigi voert
onmiddellijk en snel tekstherkenning uit op het voorgelegde
beeld. Het resultaat hiervan is, dat de Prodigi de tekst kan
voorlezen en tegelijk haarscherp weergeeft. De herkende tekst
wordt teruggeplaatst in het beeld, maar heeft nu een
fantastische scherpe letterkwaliteit, ongeacht de vergroting.
HumanWare maakt hiervoor gebruik van de gepatenteerde
Diamond Edge Text-technologie. U kunt ervoor kiezen om: - de
tekst in zijn oorspronkelijke vorm weer te geven; - de tekst weer
te geven in kolommen; - als scrollende tekst op het scherm
weer te geven. De voorleesfunctie kan zowel op het volledige
beeld als op de gefilterde tekstweergave uitgevoerd worden.
Ook de menuboodschappen van het toestel worden, indien
gewenst, gesproken weergegeven. Hij is mobiel: De Prodigi
heeft een ingebouwde gebruiksaanwijzing waardoor u hem
direct uit de doos kunt gebruiken. U geeft zelf uw optimale
leesfunctie aan voor uw visuele beperking, zoals vergroting (tot
80x), kleur, contrast, oriëntatie of snelheid. Prodigi past zich
aan. Klik hier voor een videodemonstratie.
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duo-met-20-inch-scherm
duo-met-24-inch-scherm

156010
156020

€3.340,00
€3.595,00
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