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Magic vergroter
Deze Magic vergroter biedt naast vergrotingsmogelijkheden ook
kunstmatige spraak om het scherm te lezen. De strakke HD
letterafronding maakt lezen zeer plezierig. Met deze Magic kunt u
alles op het computerscherm van 1 keer tot 36 keer vergroten.

Vergrotingsmogelijkheden
Tussen de vergrotingsmogelijkheden 1 en 2 kunt u zelfs 9 keer
fractioneel vergroten. Dit betekent dat u kunt kiezen uit vergrotingen
van bijvoorbeeld 1.3 keer of 1.6 keer. Tussen 2 en 3 kunt u nu ook
kiezen voor een vergroting van 2.5 keer. Ook heeft u de keuze uit
meerdere manieren om de vergroting in te stellen, om zodoende
zowel vergrote als niet-vergrote gedeeltes van het scherm te
bekijken.

Spraakmogelijkheden
De spraakmogelijkheden van Magic vergroter helpen u bij het
verwerken van de informatie op uw scherm. U kunt de tekst laten
uitspreken terwijl u typt of iets aanwijst met de muis. Magic kan ook
het volledige scherm voorlezen, waarbij de uitgesproken woorden
worden gemarkeerd. Ook heeft Magic het unieke spraak op
commando, waar geen ander programma over beschikt. Spraak op
commando zorgt ervoor dat u niet standaard spraak op de
achtergrond hebt, maar het d.m.v. een toetscombinatie oproept
wanneer het gewenst is. Magic met spraak wordt geleverd inclusief
Nederlandstalige spraaksynthesizer.

Cursormogelijkheden
De muis- en cursorinstellingsmogelijkheden helpen u bij het bepalen
van de plaats op het scherm. Hierbij kunt u kiezen uit verschillende
mogelijkheden. U kunt zelf de kleur en de grootte van de muis en de
cursor instellen.

Internet
Op internet vindt u ook het plezier dat u graag wilt. Magic heeft een
virtuele focus waardoor u eenvoudig navigeert op internet door
gebruik van pijltjestoetsen zonder dat u allerlei ingewikkelde
toetscombinaties moet onthouden en gebruiken. Tevens kunt u door
het aanslaan van de letters erg snel navigeren op internet. Beide
eigenschappen maken Magic uniek ten opzichte van andere
verkrijgbare programma's.

Kleurmogelijkheden
Met de kleurinstellingsmogelijkheden kunt u de kleuren op uw
scherm naar uw eigen voorkeur instellen. U kunt de kleuren
veranderen, uw scherm in 2 kleuren instellen (monochroom) en de
helderheid aanpassen. Al deze mogelijkheden kunt u zelfs
combineren, zodat u in uw speciﬁeke wensen voorziet.
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