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OrCam MyEye draagbare voorleescamera
De wereld toegankelijk maken voor blinden, slechtzienden en mensen met leesproblemen door de meest geavanceerde
draagbare ondersteunende technologie ter wereld! OrCam is een draagbare, intelligente camera welke onder andere ontworpen is
voor mensen die blind of slechtziend zijn of leesproblemen hebben. De intuïtieve, lichtgewicht smart camera leest direct en discreet
geprinte en digitale tekst via een mini speaker persoonlijk aan u voor. OrCam werkt en leest op plaatsen zonder internetverbinding of
stopcontact en is draagbaar, discreet, geavanceerd en gebruiksvriendelijk. Door zijn kleine praktische formaat neem je hem overal mee
naar toe. OrCam leest, zonder gebruik te maken van een smartphone of Wi-Fi, realtime datgene voor waarnaar de gebruiker wijst. De
camera is verbonden met een kleine computer, die in de broekzak gestoken kan worden of aan een riem kan worden gehangen. De
gebruiker wijst naar de tekst, bijvoorbeeld op een menukaart, straatnaambord of productverpakking en de camera leest de tekst realtime
voor. OrCam kan zowel thuis als onderweg gebruikt worden. OrCam is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Duits, Italiaans, Spaans, Frans
e.a. en heeft een stem met een hoogwaardige kwaliteit. OrCam is verkrijgbaar in 4 verschillende varianten
• OrCam MyReader bedraad
• OrCam MyEye bedraad
• OrCam MyReader 2.0 draadloos
• OrCam MyEye 2.0 draadloos
Alle varianten kunnen tekst herkennen. OrCam MyEye is uitgebreider en kan ook gezichten en producten in uw omgeving, welke u eerder in
het menu heeft bewaard, herkennen en aan u vertellen. Informatie over de OrCam MyReader vindt u op onze website bij de artikelnummers
12010 en 12015. OrCam MyEye herkent bekende gezichten en vertrouwde producten De OrCam MyEye kan gedrukte tekst lezen
zoals boeken, kranten en labels op producten, zelf tekst op een computer, mobiel of tablet. De OrCam MyEye herkent bekende gezichten
welke u eerder in het menu heeft bewaard en zo weet u wie er voor u staat. De gezichten worden door de camera herkend en worden aan u
verteld wanneer zij in het gezichtsveld van de camera komen. Leer uw persoonlijke OrCam MyEye om uw spullen te herkennen. Met de
OrCam MyEye kunt u bijvoorbeeld makkelijker uw sleutels en bril vinden. Ook herkent de OrCam My Eye geld en kan hij u vertellen welk
bankbiljet u uit uw portemonnee haalt. Dit geldt ook voor vertrouwde producten, credit cards en pasjes, welke u eerder in het menu
bewaard heeft. Dit voorkomt vervelende situaties en het biedt u meer controle over uw omgeving. Het is prettig in sociale situaties en het
biedt onafhankelijkheid . Ook geeft meer vertrouwen en zekerheid. Leest in real-time gedrukte tekst OrCam maakt heel snel een foto en
leest direct de tekst voor welke zich voor u bevindt: kranten en boeken, informatieborden, een menukaart in een restaurant, etiketten op
producten, tekens, straatnaamborden en zelfs tekst op het scherm van een computer of smartphone lezen. Perfect voor gebruik thuis en
onderweg. Alles wordt in één ogenblik toegankelijk. Voor werkenden, studenten en scholieren Het is een krachtig en effectief
hulpmiddel voor de studie- of werksituatie, waarbij het noodzakelijk is dat gedrukte of digitale informatie direct beschikbaar is en waarbij je
niet afhankelijk wilt of kunt zijn van anderen om informatie toegankelijk te maken. Voor iedereen Deze allernieuwste technologie -die
eenvoudig en intuïtief is-, kan gemakkelijk door kinderen, volwassenen en ouderen worden gebruikt. Het kan elke gedrukte of digitale tekst
lezen. OrCam kan mensen met verschillende behoeften helpen en is geschikt voor alle oogaandoeningen en alle niveaus van verlies van het
gezichtsvermogen (macula degeneratie, glaucoom, enz.). OrCam is ook geschikt voor mensen met leesmoeheid en leesproblemen (dyslexie
enz.). EN DAT ALLEMAAL DOOR ALLEEN MAAR MET UW VINGER TE WIJZEN!
• Herkent simpele handgebaren.
• Ideaal voor gebruik op het werk of op school, thuis of onderweg.
• Geschikt voor alle leeftijden en past op alle brillen.
• Allemaal verpakt in een klein apparaatje.
• Klein, lichtgewicht, handig en volledig mobiel. Mogelijkheden in het kort
• Leest gedrukte tekst vanaf elk oppervlak
• Automatische pagina herkenning
• Meertalig lezen
• Gezichtsherkenning
• Productidentificatie
• Identificatie via de streepjescode
• Kleurdetectie
• Stopgebaar
• Horlogegebaar
Vergoeding Op dit moment is er vanuit de zorgverzekering nog geen vergoeding voor de Orcam MyEye. Voor de Orcam MyReader (alleen
lezen) zijn er bij sommige zorgverzekeraars mogelijkheden om een vergoeding te krijgen. Om hiervoor in aanmerking te komen dient er een
medische indicatie ingediend te worden, welke ook voldoet aan de gestelde voorwaarden van het College van Zorgverzekeraars betreffende
voorleesapparatuur. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Levering De OrCam kan geheel vrijblijvend op proef geleverd
worden om een goede indruk te krijgen van de mogelijkheden van het apparaat. Ook bieden wij de mogelijkheid om een demonstratie te
geven. De OrCam wordt standaard bij u thuis afgeleverd inclusief een uitgebreide training. Nazorg is altijd beschikbaar, ook nemen wij zelf
contact met u op om uw nog beter met de OrCam te leren omgaan.
Klik hier voor een filmpje van de OrCam
Klik hier voor een filmpje van de draadloze OrCam Technische specificaties OrCam MyEye 2.0: »Volledig draadloos: klein apparaat op
het beentje van de bril; »Voorlezen, gezichtsherkenning, productherkenning, bankbiljetherkenning, kleurendetector, sprekende horloge;
»Opslagcapaciteit: 100 gezichten, 150 producten; »Aanpasbare leessnelheid van 100 tot 240 woorden per minuut; »Ingebouwde LED
verlichting voor gebruik in donkere omgeving; »Gemakkelijk te bevestigen met magneetcontacten op de bril, zowel links als rechts;
»Ingebouwde HD mini luidspreker; »Aanraakbalk door een eenvoudige ‘veeg’-bediening; »Directe Wi-Fi software updates; »Cameraresolutie:
13 megapixels; »Batterij: 3.7V DC, 320mAH; »Batterijduur: 2 uur actief gebruik; »Herlaadtijd: 15 minuten tot 50%, 1 uur tot 100%; »Gewicht
camera: 22,5 gram; »Afmetingen: 76 x 21 x 14,9 mm. Verrijk uw dagelijkse ervaringen met de onafhankelijkheid welke OrCam 2.0
u biedt: “Voor mij voelt OrCam als een directe oplossing voor alle problemen welke ik als blind persoon tegenkom. Het was geweldig hoe
gemakkelijk ik het hulpmiddel kon gebruiken. Het beste van OrCam is voor mij dat het een kleine waarschuwing geeft wanneer mijn zoon,
die nu 4 jaar is, naar mij toe komt rennen, zodat ik weet dat er een knuffel op mij afkomt. Het is een enorme ervaring.” "Leven met een
visuele beperking is soms moeilijk. Maar OrCam heeft me mijn onafhankelijkheid teruggegeven. Vroeger moest ik altijd anderen om hulp
vragen, maar nu kan ik zelfstandig wonen en zelf mijn zaken regelen. Ik ben ook opnieuw begonnen met werken. Zonder Orcam MyEye zou
dit onmogelijk geweest zijn. OrCam heeft echt mijn leven veranderd.” “Ik kan snel een blik in de krant werpen zonder me te moeten
inspannen. Ik lees onderweg mijn e-mail op mijn smartphone. Met OrCam haal ik echt meer uit het leven, ik voel me minder afhankelijk en
meer relaxed.” “Ik zat met een vriendin in een restaurant. Met OrCam ging er niet zoveel aandacht naar mijn handicap, omdat ik nu zelf het
menu kon lezen.” “De OrCam voelt dankzij de aanwijs- en spraakfunctie intuïtief aan en is daardoor voor iedereen gemakkelijk te leren.”
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