
Simpele en effectieve oplossingen voor
blinden en slechtzienden

Meer dan een beeldschermloep 
in een opvouwbaar formaat
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• Bekijk en vergroot tekst, voorwerpen en foto’s 
• Full HD – 1080 P met autofocus
• Beeldschermloep met groot 15.6” scherm welke eenvoudig  
  opgevouwen kan worden 
• Lees teksten en bekijk objecten van dichtbij, op een afstandje, of  
  gebruik de spiegelmodus
• Draagbaar – perfect om op verschillende locaties te gebruiken
• Tot 5 uur batterijtijd
• Verbind met een tv scherm voor nog meer vergroting via HDMI
• Kies zelf de gewenste startvergroting: 2x-32x, 1.4x-20x, of 3.5x-60x.
• Weegt slechts 4.7 kg
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Comfortabel lezen - waar u ook 
bent
ClearView GO is de ideale oplossing 
voor mensen die teksten willen 
vergroten op meerdere locaties. Met 
de ClearView GO kunt u comfortabel 
teksten lezen en objecten bekijken, of 
u nu thuis, op het werk, of op school 
bent. Door het opvouwbare ontwerp 
kunt u gemakkelijk de ClearView GO 
met u meenemen, of opbergen als u 
de ClearVIew GO niet gebruikt.

Altijd de juiste schermhoogte en 
inkijkhoek
De ClearView GO heeft een helder, 
full HD beeld op het 15.6” scherm. 
De monitor kan naar uw wensen 
worden ingesteld, zodat deze altijd 

de juiste hoogte en inkijkhoek heeft. 

3-in-1 camera 
De ClearView GO heeft een handige 
draaibare 3-in-1 camera waarmee u 
zowel dichtbij als op een afstandje 
kunt kijken, en zelfs uzelf kunt zien in 
spiegelmodus. Richt eenvoudigweg 
de camera naar wat u wilt zien en 
gebruik de gewenste instellingen 
voor vergroting en hoogcontrast.

De ClearView GO is de meest 
recente toevoeging aan de 
ClearView productijn en de eerste  
beeldschermloep van Optelec met 
een draaibare 3-in-1 camera, die 
volledig opgevouwen kan worden.

De ClearView GO biedt net zoveel comfort, gebruiksgemak 
en functionaliteiten als een beeldschermloep, maar dan in 
een compact en opvouwbaar ontwerp.

ClearView GO
Lees teksten in vergroting en hoog 
contrast, waar u ook bent

Ideaal voor gebruik op 
verschillende locaties


