Lezen

Ergonomische
leespositie

Snapshot

2X-24X
vergroting

Groot icoonmenu

640 gram

High Definition
camera

Hoog contrast

7” breedbeeld 190 x 130 x 26.7 mm
kleurenscherm

Auto-focus

Indicatie
geluidjes
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“Verbetert de kwaliteit van leven van mensen met een visuele beperking
– door simpele en effectieve oplossingen aan te reiken.”

Zoekt U een draagbare beeldschermloep met een
duidelijk overzicht of meer vergroting ?
Het 18 centimeter grote scherm van de Compact
7HD biedt u precies wat u wenst. U leest gemakkelijk
een artikel in de krant of een tijdschrift. Ook op
verplaatscing kunt u foto’s, brieven en menukaarten
bekijken. De Hoge Definitie camera zorgt voor een
haarscherp beeld, ook bij een kleinere vergroting.
De Compact 7 HD is een technologisch vernuftig
toestel dat zeer gemakkelijk te gebruiken is.

Een groot scherm met een compact design

Makkelijk mee te nemen

In een ergonomisch perfecte
leeshoek kan men door de
aanpasbare vergroting, beginnend
vanaf 2 x, kleine details van foto’s en
objecten superscherp weergeven op
het 7-inch scherm.

Met de Compact 7 HD kunt u comfortabel brieven of boeken lezen
in uw favoriete zetel. De Compact 7 HD is niet te groot zodat u hem
overal kunt meenemen, thuis, op kantoor, op school of op vakantie.

Begin meteen te lezen
Door op één knop te
drukken kunt u met de
Compact 7HD onmiddellijk
lezen.
Leg de Compact 7HD op de
tekst die u wenst te lezen
en duw op de grote knop
onderaan het scherm.
Het toestel opent en begint
meteen te werken in de
voor u optimale vergroting.

Individuele instellingen
Elke instelling van de Compact 7 HD kan volgens uw wensen
worden opgeslagen door middel van het menu. De toetsen zijn
eenvoudig te onderscheiden en te bedienen

