Compact 7 HD
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Optelec Compact 7 HD
Eigenschappen
• Traploze vergroting: 2.5 - 30X
• 7-inch helder breedbeeldscherm

A

• High Definition camera voor haarscherp beeld
• Menu met grote symbolen / iconen
• Ergonomische kijkhoek voor comfortabel lezen
• Snapshot functie: tot maximaal 75 beelden opslaan
met mogelijkheid tot vergroten en contrast te veranderen
• Oplaadbare batterij voor minimaal 5 uur continu gebruik

De draagbare ‘High Definition’
beeldschermloep met een 7-inch scherm

• Afmetingen: 190 x 130 x 26.7 mm
• Gewicht: 640 gram
• Prijs € 1180,-

Optelec
Breslau 4
2993 LT Barendrecht
Tel: 088-6783555
Email: info@optelec.nl
www.optelec.nl
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Life is worth enjoying
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Simpele en effectieve oplossingen voor
spraak

braille

blinden en slechtzienden

Groot scherm en compact design
Met de aanpasbare traploze
vergroting van 2,5x tot 30x kunnen
kleine details haarscherp worden
weergegeven op het 7 inch scherm
van de Compact 7HD.
Thuis, op kantoor, op school of
tijdens vakantie, de Compact 7 HD
is altijd en overal tot uw dienst.
Klaar om te lezen
Met één druk op de knop is de
Compact 7HD klaar voor gebruik.
Plaats het apparaat op hetgeen u wilt
lezen of bekijken en druk vervolgens
op de grote knop onderaan het
scherm. De Compact 7HD opent en
begint meteen te werken in de voor
u optimale vergroting.

Optelec Compact 7 HD
Stelt u zich eens voor; u gebruikt een
beeldschermloep met een HD camera die u meer
overzicht en woorden per regel laat zien en
bovendien een prachtig beeld geeft.
De Compact 7 HD heeft het grootst beschikbare
scherm van alle Compact HD producten.
Toch blijft het toestel licht en draagbaar.

Optimaal leescomfort
In tegenstelling tot een tafelmodel
beeldschermloep, kunt u met de
Compact 7HD comfortabel een brief
of tijdschrift op de bank of in een
gemakkelijke stoel lezen. Dankzij
de gladde onderzijde beweegt de
Compact 7HD soepel over het te
lezen papier. Tevens kunnen er
maximaal 75 beelden vastgelegd en
opgeslagen worden.
Individuele instelling
Stel de Compact 7HD naar eigen
wens in door middel van het menu
met grote iconen. Pas bijvoorbeeld
de contrastkleuren en helderheid in
zodat uw voorkeuren opgeslagen
zijn.

