Optelec ClearView C

A
vergroting

Optelec ClearView C
Specificaties
• 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 met basis en geavanceerde functies

vergroting

• Heldere breedbeeldschermen in twee maten: 21.5” en 24”
• Speciale TwinView monitor voor computergebruikers
• Optionele hoge resolutie (HD) camera voor optimale weergave
• Optionele spraakmodule met aanraakscherm om tekst te laten
voorlezen

Comfortabel lezen
begint met de C

• Ruimtebesparende Compact of bredere Comfort opstelling

Optelec Nederland B.V.
Breslau 4
2993 LT Barendrecht
Tel: 088-6783555
Email: info@optelec.nl
www.optelec.nl

Life is worth enjoying
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Eenvoudige en effectieve oplossingen voor
spraak

braille

blinden en slechtzienden

Meer werkruimte
In dit nieuwe ontwerp zit de monitor
steun aan de zijkant. Hierdoor heeft
u volledige bewegingsvrijheid aan
de achterkant van de verschuifbare
leestafel. Daarnaast is de camera
veel hoger geplaatst voor meer
ruimte in de hoogte.
Meer leesgemak
Bij een traditionele beeldschermloep
trekt u de leestafel naar u toe om de
bovenkant van de tekst te bekijken.
Omdat de ClearView C camera
verder naar achteren is geplaatst, is
de bovenkant van de tekst meteen
in beeld. Hierdoor hoeft u minder te
schuiven met de leestafel wat zorgt
voor een rustigere leeservaring.

Optelec ClearView C
De ClearView C beeldschermloep is een unieke
C-vorm beeldschermloep, ontworpen om uw
leeservaring te optimaliseren.
De ClearView C biedt meer werkruimte dan een
traditionele beeldschermloep. U kunt hierdoor
eenvoudig uw krant lezen, een hobby uitoefenen
of een brief schrijven zonder in uw bewegingen
beperkt te worden.

Neem met minder geen genoegen.
Kies voor comfort en een uniek ontwerp.

Uitvoeringen
De ClearView C is verkrijgbaar in
verschillende uitvoeringen. U kunt
bijvoorbeeld een groter scherm
kiezen of een voorleesfunctie om de
tekst naast de vergroting te kunnen
beluisteren.
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 ook kopen of huren.
Overtuig uzelf; probeer twee weken
vrijblijvend de ClearView C op proef.
Voor meer informatie neemt u
contact op met onze adviseurs op
088 - 67 83 519

