2.2 - 72 x zoom

18,5, 22 en 24 inch
breedbeeldschermen

Lezen

Schrijven

Hoog contrast
leesstanden

Autofocus
Autozoom

HD versie
beschikbaar

B: 44 cm x D: 50 cm
x H: 60 cm

PC aansluiting mogelijk

vanaf 10,8 kg

+
Optelec ClearView
‘‘De eenvoud van één enkele knop.’’
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“Verbetert de kwaliteit van leven van mensen met een visuele beperking
– door simpele en effectieve oplossingen aan te reiken.”

De ClearView+ beeldschermloep laat u toe om uw
favoriete boek, krant of tijdschrift te lezen in grote
letters. U hebt de mogelijkheid om zelf terug een
brief te schrijven, kruiswoordraadsels of sudoku’s
op te lossen en familiefoto’s te bekijken.

De eenvoud van de ClearView+

Ergonomische bediening

Zelfstandig lezen - zelfstandig leven

Ergonomisch design voor optimaal leescomfort.

Om de ClearView+ te bedienen, heeft u genoeg aan één enkele knop. Met deze knop
kunt u de vergroting en contrastkleur naar wens instellen.De (negatieve) contrastkleur
helpt u om onduidelijke teksten om te zetten naar contrastrijke letters en achtergronden.
Zo worden zelfs de moeilijk leesbare
teksten haarscherp weergegeven.
Vergroting
naar
wens:
Ieder voorwerp of document kan
van 1 tot 72 maal worden vergroot.
Van boek tot medicijnbijsluiter,
van bankafschrift tot familiefoto’s.

De bediening van de ClearView+ is geplaatst op het ruime beweegbare
plateau. Dit zorgt ervoor dat u de centrale knop steeds kunt bedienen
tijdens het lezen of schrijven, zonder daarvoor uw hand op te tillen.
Ditzelfde plateau kan elektronisch worden vergrendeld voor een
optimaal schrijfcomfort. Op deze manier kunt u makkelijk en zonder
enige inspanning uw dagelijkse taken autonoom uitvoeren.

Modulair systeem
Elegant design, samen te stellen volgens uw behoefte.

Beeldkwaliteit
Verstelbare monitor in Full HD beschikbaar
De kwalitatieve Optelec monitoren kunnen in
elke mogelijke richting worden aangepast voor
optimaal leescomfort via de Ultra Flexibele Arm.
U kunt de monitor verplaatsen in 5 richtingen
waaronder de diepte, kijkhoek, hoogte en zelfs
het verticaal draaien voor de beste leespositie.
De monitoren zijn door Optelec zelf ontwikkeld.
Daardoor kunnen wij u een beter contrast, een
hogere helderheid en grotere kijkhoek garanderen
dan bij conventionele computerschermen.
Monitoren
zijn
verkrijgbaar
in
diverse
maten: 18,5 inch, 22 inch en 24 inch.

De ClearView+ systemen zijn op maat samen te stellen. Onze systemen
zijn beschikbaar in zwart/wit, kleur en High Definition met scherm naar
keuze.
Er kan gekozen worden om extra opties toe te voegen, waaronder
contrastkleuren, zoekfunctie, hulplijnen en computeraansluiting.

Basis opties:
- Pointer met overzichtfunctie
- 16 voor- en achtergrond
kleuren
Uitgebreide opties:
- basisopties
- instelbare hulplijnen met
beeldafdekking
- schakelknop voor PC
aansluiting

