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Papenmeier BRAILLEX EL 60c
Voel het verschil! Inspiratie aan je vingertoppen Deze BRAILLEX EL 60c
combineert een efficiënt en elegant design. Maak kennis met de nieuwe
brailleleesregel BRAILLEX EL 60c, die snel een vaste verschijning zal worden op
uw werkplek. Deze goed doordachte en stijlvolle oplossing wordt perfect in de
bestaande werkplek geïntegreerd. Ergonomische houding Wanneer u de
brailleleesregel gebruikt om te lezen, zult u merken dat de polsbewegingen tot
een minimum beperkt worden door de geringe hoogte (18 mm) van de
brailleleesregel. Daardoor is een comfortabele leeshouding gegarandeerd.
Comfortabele bediening met één hand De gepatenteerde Easy Access Bar
maakt het mogelijk om intuïtief, snel en nauwkeurig te werken. Deze
navigatiebalk is een lange balk (zoals een spatietoets) die zich over de gehele
voorzijde van de leesregel uitstrekt. Deze navigatiehulp kan in alle vier de
richtingen bewogen worden. Daarmee kunt u met uw duimen vooruit en
achteruit, omhoog en omlaag navigeren in de tekst, terwijl uw vingers steeds
op de braillecellen blijven rusten, en u gewoon door kunt lezen. Modulair
besturingsconcept Met de nieuwe BRAILLEX EL 60c bent u snel vertrouwd.
Het vernieuwde modulaire besturingsconcept maakt het voor beginners,
bijvoorbeeld mensen die op volwassen leeftijd blind geworden zijn, mogelijk
om zonder veel hindernissen met deze brailleleesregel te werken. Meer
ervaren gebruikers zullen zeker plezier beleven aan de extra mogelijkheden
die de nieuwe Papenmeier biedt, zoals de verbeterde functionaliteiten in de
geavanceerde modus. Hogere productiviteit met de dubbele
routingstoetsen Verhoog uw arbeidsproductiviteit en vergemakkelijk
frequent terugkerende handelingen door de dubbele routingstoetsen te
gebruiken, die geïntegreerd zijn in iedere braillecel. De onderste routingstoets
activeert de cursor/muisrouting. De bovenste routingstoets kunt u gebruiken
om objectgerelateerde contextmenu's te activeren. Met de nieuwe functie, de
Easy-Quick-Access-Toetsen genoemd, wordt het mogelijk gemaakt om uw
individuele programma of toepassing te openen met een simpele toetsdruk,
zonder de gebruikelijke stappen via het Windows-startmenu te moeten
doorlopen. Nauwkeurig en snel braille lezen Profiteer van de
hoogkwalitatieve Papenmeier braillecellen tijdens uw dagelijks werk. Lees
documenten snel en nauwkeurig. De concaaf gevormde braillecellen volgen de
curve van uw vingertoppen, en zorgen zo voor een natuurlijke positie van uw
vingers. De braillecellen zijn ook met een vlak oppervlak verkrijgbaar.
Eigenschappen: » de Braillex EL60c is een vrij compacte brailleleesregel met
60 braillecellen en cursorrouting; » de verbinding met de computer gebeurt via
een USB-poort; » boven elke braillecel bevinden zich twee
cursorroutingstoetsen. De laagst geplaatste toets is voor muis- en
cursorfuncties. De hoger geplaatste toets is voor menubediening. Technische
specificaties: » drivers voor Jaws 32/64 bit, Supernova, Apple VoiceOver,
Linux, Window-Eyes; » gewicht: 910 gram; » afmetingen: 426,5 x 92,5 x 18
mm; » batterijvoeding: nee; » brailletoetsenbord: nee; »
gebruikershandleiding; » inclusief opberghoes.
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