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HumanWare beeldschermloep Reveal
16i
De HumanWare beeldschermloep Reveal 16i is het ideale
hulpmiddel voor senioren en/of slechtzienden. Deze
beeldschermloep is uw persoonlijke computer en een vergroter
in één. Dankzij de 10x vergrotende optische zoom kunt u
documenten, boeken en kranten probleemloos lezen en daarbij
zelfs digitale notities maken. Ook beschikt de Reveal 16i over
ingebouwde optische karakterherkenning (OCR) en tekst naar
spraak (TTS) capaciteiten, waarmee u elk geprint bestand kunt
laten voorlezen. De camera van de Reveal 16i kan omgedraaid
worden, waardoor u ook objecten in de verte kunt bekijken,
zoals het uitzicht buiten of een kunstwerk. Via de Google Play
Store heeft u op de Reveal 16i toegang tot duizenden apps,
waarvan enkele basale apps al voorgeïnstalleerd zijn. De Reveal
16i heeft geïntegreerde touchscreen, waardoor u de
mogelijkheeft om het apparaat op meerdere manieren te
bedienen. Of via touchscreen of via de 4 grote knoppen op het
scherm. Ook bij het ontwerp is aan uw gemak gedacht: de
Reveal 16i is namelijk licht en opvouwbaar. Zo kunt u hem
makkelijk opbergen of meenemen wanneer dat nodig is. De
software wordt om de zoveel tijd automatisch gratis geüpdatet,
waardoor u altijd blijft beschikken over de nieuwste technologie.
Specificaties: » Verstelbaar 16 inch screen; » Mogelijkheid tot
videochatten; » Gepolariseerde leds; » Vier grote,
contrasterende knoppen; » 10x vergroting optische zoom en tot
45x digitale vergroting; » Instelbare contrastkleuren; »
Touchscreen; » Google Docs, Drive, Gmail, Google+, Hangouts
en Chrome zijn voorgeïnstalleerd; » Verbonden met Bookshare;
» Google Play Store beschikbaar voor duizenden apps; »
Beschikt over optische karakterherkenning (OCR) en tekst naar
spraak (TTS) capaciteiten; » Internet en Bluetooth verbinding; »
Opvouwbaar; » HDMI-poort en USB-poort; »
Hoofdtelefoonaansluiting; » Gratis automatische software
updates; » Accu als accessoire leverbaar; » X/Y-leestafel als
accessoire leverbaar.

Extra-informatie

Schermgrootte

Vergroting

Artikelnummer
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Prijs
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reveal-16i
reveal-16i-met-accu
reveal-16i-met-leestafel
reveal-16i-met-accu-en-leestafel

16-inch
16-inch
16-inch
16-inch

10x-tot-45x
10x-tot-45x
10x-tot-45x
10x-tot-45x

157060
157060-1
157060-2
157060-3

Bel voor persoonlijk advies direct(0182) 52 58 89

€3.995,00
€4.295,00
€4.495,00
€4.795,00

