Onmiddellijk
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Compact
en draagbaar

Hoge
kwaliteit
tekstherkenning

2.46 kg

23 x 24 x 10 mm

Li-ion

Ingebouwde
luidsprekers

Herlaadbare
batterij

U hebt de keuze uit volgende talen in verschillende stemmen:
Vlaams (Ellen, Jeroen, Zoë),
Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans, Catalaans, Tsjechisch,
Deens, Fins, Grieks, Hongaars, Italiaans, Noors, Pools, Portugees,
Roemeens, Russisch, Slovaaks, Zweeds en Turks
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“Verbetert de kwaliteit van leven van mensen met een visuele beperking
– door simpele en effectieve oplossingen aan te reiken.”

Vindt u het te vermoeiend of te moeilijk om zelf te
lezen, dan is de ClearReader+ de ideale oplossing.
De ClearReader+ is een toestel dat heel eenvoudig en
extreem snel gedrukte tekst kan voorlezen.

Lees zelfstandig

Eenvoudige bediening
De ClearReader+ leest al
na een paar seconden uw
brief, tijdschrift of boek in
een aangename, natuurlijke
stem.
Met de eenvoudige
bedieningstoetsen past
u de snelheid en het
stemvolume aan.
U kan ook een hoofdtelefoon aansluiten op de
ClearReader+.

Met één toets op de knop leest de ClearReader+ uw favoriete boek of
magazine. Dit intuïtieve voorleestoestel leest elke gedrukte tekst luidop voor
met een heldere en duidelijke stem.

Optiepakket:
- Opslaan en openen van
documenten.
- De voorgelezen tekst
meevolgen op een scherm.

Draagbare oplossing

Gemakkelijke taalselectie

U kunt de ClearReader+ gemakkelijk overal meenemen en gebruiken dankzij
het inklapbaar handvat en de ingebouwde Li-ion batterij.
De ClearReader+ is maar zo groot als een radio.

Volgens uw voorkeur
worden er één of
meerdere stemmen op de
ClearReader+ ingesteld.
U kan kiezen uit 64
verschillende mannelijke
of vrouwelijke stemmen
met een natuurlijke
intonatie in 30 verschillende talen. U kan
gemakkelijk navigeren
tussen de door u gekozen
stemmen.

