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De Onyx Portable HD is een compacte, draagbare camera die
kan worden aangesloten op een beeldscherm of laptop.
Sluit de Onyx HD camera aan op een beeldscherm of laptop en
bekijk alles in detail in de gewenste vergroting. Bij uitstek geschikt
voor werkplek of school.
Flexibele camera.
De Onyx Portable HD is voorzien van
een flexibele HD-camera en biedt
de mogelijkheid tot het lezen van
documenten, op afstand kijken en de
‘self-view’ functie. De auto-focus zorgt
altijd voor haarscherp beeld.
Handige functies.
De Ony Portable HD zorgt dat de laatst
gebruikte instelling bewaard wordt.
De ‘Freeze Frame’ functie zorgt voor
het tijdelijk ‘bevriezen’ van het beeld
of maak gebruik van de leeslijnen of
kaderafdekking. Tevens is het mogelijk
om direct beelden op te slaan op
een SD-kaart (niet inbegrepen). De
meegeleverde GEM-software maakt het
mogelijk om in ‘split-screen’ te werken
en beelden op te slaan op de computer.
Scan -en leesmogelijkheden.
De Onyx Portable HD kan in combinatie
met de optionele software Open Book
gebruikt worden als scanapparaat
(OCR). Richt de camera op de tekst en
laat deze voorlezen. Een licentie Open
Book kost € 900,-.
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Specificaties
• HD-camera
• 33 instelbare hoogcontrast kleuren
• flexibele camera met drie standen
• lezen op afstand, dichtbij en ‘self-view’
• traploze vergroting vanaf 1.9x
• directe opslag op SD-kaart
• gewicht: 1,95 kg
Vergoeding, aanschaf of huren?
De Onyx Portable HD wordt helaas
niet vergoed door de zorgverzekeraar.
Voor werk -of schoolsituaties kan er een
aanvraag bij het UWV gedaan worden.
Huren is mogelijk voor € 45,- per maand,
informeer naar de voorwaarden.
De prijs voor aanschaf is € 2495,-.
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