Optelec ClearView C One
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ClearView C One
Eigenschappen
• Uniek en modern ontwerp dat in elk interieur past

A

• De C-vorm arm biedt maximale werkruimte
• Lees eenvoudig grote boeken met de ruime leestafel
• Een ClearView C die voldoet aan uw wensen:
• Bedieningspaneel (uitneembaar) met basisfuncties

vergroting

• Helder 22” breedbeeldscherm in HD-kwaliteit
• Speciale TwinView monitor (optie) voor computergebruikers
• Voorzien van kleurenstand en vier contrast leesstanden
• Ruimtebesparende ‘Compact’ of bredere ‘Comfort’ opstelling
• Optionele spraakmodule met aanraakscherm (24”) om tekst te

Comfortabel lezen
met een beeldschermloep

laten voorlezen

Optelec Nederland B.V.
Breslau 4
2993 LT Barendrecht
Tel: 088-6783555
Email: info@optelec.nl
www.optelec.nl
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Eenvoudige en effectieve oplossingen voor
spraak

braille

blinden en slechtzienden

Lezen zonder beperkingen
De ClearView C One biedt veel
werkruimte.
U
kunt
hierdoor
eenvoudig uw krant of tijdschrift lezen
en kleurenfoto’s bekijken zonder in
uw bewegingen beperkt te worden.

Uitbreidingen
De ClearView C One is uitbreidbaar
met diverse opties. U kunt
bijvoorbeeld een speciale computermonitor kiezen of een spraakmodule
om de tekst voor te laten lezen.

Eenvoudige bediening
De ClearView C One heeft een
zeer eenvoudige bediening. Met
het
(uitneembare)
regelpaneel
stelt u de vergroting en contrast
in, helemaal naar uw eigen wens.

Vergoeding, kopen of huren?
Een beeldschermloep kan worden
vergoed door de zorgverzekeraar.
Bij levering uit depot kan een
ouder model worden uitgeleverd.
U kunt de ClearView C One ook
kopen of huren. Overtuig uzelf;
probeer twee weken vrijblijvend
de ClearView C One op proef.
Voor meer informatie neemt u
contact op met onze adviseurs op
088 - 67 83 555.

Contrast en vergroting
Stel de vergroting in van 2,4 tot 27
maal. De contrast kleurinstellingen
zoals bijvoorbeeld witte letters op
een zwarte achtergrond maken het
lezen prettiger.

ClearView C One
Heeft u door slechtziendheid moeite met lezen
en foto’s bekijken? De Optelec ClearView C One
beeldschermloep is de ideale oplossing. Deze
beeldschermloep heeft een unieke C-vorm om
uw leeservaring te optimaliseren. De bediening
is zeer eenvoudig waarbij de basisfuncties te
gebruiken zijn, zoals vergroting, contrast en
helderheid.

Neem met minder geen genoegen.
Kies voor eenvoud en haarscherp beeld.

