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Webbox3
De Webbox3 is een uniek, innovatief hulpmiddel voor mensen met een visuele en/of leesbeperking. Het is een
multimediaspeler waarmee u gesproken leesmateriaal kunt beluisteren. De Webbox3 biedt u de mogelijkheid om - wanneer
het u uitkomt en op abonnementsbasis - te luisteren naar bijvoorbeeld gesproken boeken, kranten en tijdschriften of naar
informatieve programma’s zoals Horizon, dat dagelijks een nieuwe aflevering uitzendt. Ook kunt u direct over het laatste ANPnieuws en diverse actuele krantenberichten beschikken, zonder te hoeven wachten op daisy-CD’s. Niet alleen lectuur, maar
ook hoorspelen en gesproken televisie-ondertiteling behoren tot de mogelijkheden! Met de Webbox3 is het nu veel
gemakkelijker geworden om overal in huis te luisteren. Dit model heeft namelijk standaard een accu ingebouwd. Nieuws,
informatie én ontspanning ineen De Webbox3 heeft een uitgebreid programma-aanbod dat blijft groeien.
YOUTUBE FILMPJE over de mogelijkheden van de Webbox3
Zeer eenvoudig in gebruik Iedereen kan met het toestel overweg dankzij de simpele knoppen en gesproken
keuzemenu’s. Naast voordelen als het direct beschikken over de gewenste informatie, onderscheidt de Webbox3 zich van
andere hulpmiddelen door de uiterst eenvoudige bediening. Met één enkele draaiknop en vijf eenvoudige toetsen bent u in
staat alles te bedienen. Menu’s worden voor u uitgesproken en u hoeft om te kiezen de gesproken informatie slechts met één
druk op de knop te bevestigen. Dit maakt dit hulpmiddel ook uitermate geschikt voor beginnende gebruikers of voor senioren.
U beschikt over een schat aan informatie zonder dat u daarvoor een PC nodig heeft. Vergoed door uw zorgverzekeraar De
Webbox3 wordt in de meeste gevallen vergoed door de zorgverzekeraar. Wij verzorgen het aanvraagtraject voor u. U kunt de
Webbox3 natuurlijk ook zelf aanschaffen. Hoe werkt de Webbox3? De Webbox3 is voorzien van grote knoppen met
voelbare symbolen waardoor het apparaat eenvoudig te bedienen is. Ook wordt er een afstandsbediening meegeleverd. De
lijst van mogelijkheden waaruit u kunt kiezen wordt uitgesproken en u hoeft enkel op ‘OK’ te drukken. U kunt de Webbox3
geheel op de tast en op het gehoor bedienen. U heeft absoluut geen computervaardigheden nodig om de Webbox3 te kunnen
gebruiken. Het apparaat wordt geleverd met een duidelijke handleiding. Ook kunt u rekenen op telefonische ondersteuning
als u ergens hulp bij nodig heeft. De Webbox3 is voorzien van aansluitingen voor een koptelefoon, een SD-kaart en een USBstick. U kunt uw eigen collectie muziek of boeken door de Webbox3 laten afspelen. Het apparaat heeft een ingebouwde accu
voor circa 10 uur speelduur. Hierdoor is de Webbox3 gemakkelijk te verplaatsen of mee te nemen. Als u gebruik maakt van
een 3G of 4G dongel met SIM-kaart dan kunt u de Webbox3 zelfs meenemen op vakantie en onderweg gebruiken. De
Webbox3 kent een groot gebruikersgemak. U kunt bijvoorbeeld de voorleessnelheid en de toonhoogte zelf aanpassen. Ook
onthoudt het apparaat waar u gebleven bent in een boek, zodat u de volgende keer gelijk weer verder kunt luisteren. De
Webbox3 werkt samen met elk televisietoestel. Voor het programma-aanbod wordt onder meer samengewerkt met (Loket)
Aangepast Lezen en met Dedicon. De gesproken programmagids van de Webbox3 wordt automatisch aangepast als
er nieuwe uitgaven beschikbaar zijn. Het kiezen wordt zo heel eenvoudig. Bovendien krijgt u alleen die categorieën te horen
waarvoor u zich heeft geabonneerd. De Webbox3 biedt u een praktisch en op maat gemaakt hulpmiddel voor het 'lezen' van
ondertiteling en Daisy online uitgaven. Wat heeft u nodig? Voor het gebruik van de Webbox3 heeft u een basis-abonnement
nodig. Dit basis-abonnement kost €7,50 per maand. Er zijn extra abonnementen af te sluiten om het aanbod van gesproken
boeken, kranten en tijdschriften uit te breiden. De abonnementskosten betaalt u rechtstreeks aan Solutions Radio, de
producent van de Webbox3. U heeft een internetaansluiting (via kabeltelevisie of ADSL) nodig om de Webbox3 te kunnen
gebruiken. Het apparaat maakt verbinding met internet om de programma’s te ontvangen. U heeft geen computer nodig!
Programma-aanbod Het programma-aanbod van de Webbox3 is erg groot en blijft groeien. Bekijk het gehele programmaaanbod in PDF of Word. » Gesproken televisie-ondertitels tijdens uitzendingen van NPO 1, 2, 3, RTL 4, 5, 7, 8, RTLZ, SBS6 en
9, Net5, Veronica en zeven Vlaamse zenders » Luister TV: live geluid van NPO 1, 2 en 3 » Radiozenders uit binnen- en
buitenland » Gesproken boeken van Bibliotheekservice Passend Lezen; keuze uit meer dan 70.000 titels en elke maand de
nieuwste titels direct te beluisteren » Tijdschriften: keuze uit ruim honderd bladen » Dagelijkse krant: landelijke, regionale en
lokale kranten » Hoorspelen: keuze uit honderden hoorspelen van vroeger en nu » Websites als NU.nl, Wikipedia en de
telefoongids » Horizon: dagelijks audiomagazine voor Webbox-luisteraars » Uw eigen collectie muziek, boeken of hoorspelen
vanaf een SD-kaart of USB-stick. » Voor uw cd’s/cd-roms kunt u een cd-speler aansluiten op de Webbox » Regionale berichten
en uitnodigingen van verenigingen en organisaties Specificaties van de Webbox3: » Nieuwe slankere behuizing; » Grotere
toetsen met voelbare symbolen; » Draagbaar dankzij ingebouwde krachtige accu; » Andere luidspreker met meer hoge tonen;
» Koptelefoon-, USB- en SD-aansluitingen aan de zijkant voor betere bereikbaarheid; » Wit op zwart scherm met meer
contrast; » Voorbereid op 3G/4G voor mobiele internetverbinding. Webbox en Webbox2 De Webbox en de Webbox2 zijn
eerdere versies van de Webbox3. De Webbox2 wordt nog door veel mensen gebruikt. Dit apparaat heeft een ander design
dan de Webbox3 en heeft geen ingebouwde accu. Het programma-aanbod van de Webbox2 en Webbox3 zal voorlopig
grotendeels gelijk blijven. Verschillen tussen Webbox en GObox Beide apparaten lezen de gesproken ondertiteling voor.
Tegenwoordig kijken mensen steeds vaker tv op het moment dat het hen uitkomt. Bijvoorbeeld via Uitzending Gemist, Netflix
of een DVD. De Webbox leest hiervan geen ondertiteling voor. De 12 Nederlandse en 7 Vlaamse kanalen die de Webbox
ondertitelt zijn live, oftewel u moet het programma bekijken op het moment dat het wordt uitgezonden. Veel Webbox
gebruikers hebben hieraan voldoende. De Webbox leest naast de ondertiteling veel meer voor, zoals boeken, kranten,
tijdschriften. Voor meer informatie kijkt u op de website. De GObox ontvangt zijn ondertiteling door het signaal af te lezen via
de HMDI aansluiting, dus of er een live of opgenomen programma opstaat, een film of Netflix, de GObox leest het voor u voor.
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