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• Lezen aan tafel,op de bank of in bed

• Eenvoudig mee te nemen en op te bergen

• Schuif & Lees:

• Natuurlijke leeservaring

• Eenvoudig om zinnen te volgen

• Meer woorden op het scherm voor betere woordherkenning

• Vergroting: 2.4 - 30X

• 13.3” (33,7 cm) breedbeeldscherm

• High Definition camera voor ultrascherp beeld

• Ingebouwde oplaadbare batterij

• Gewicht: 1995 gram

• Afmetingen: 36,5 x 24 x 4,9 cm

Belangrijke eigenschappen

Optelec Traveller HD
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Simpele en effectieve oplossingen voor   
blinden en slechtzienden

Life is worth enjoying

Gewoon lezen
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Traveller HD



Overal lezen
Met de Traveller HD kan men 
comfortabel brieven, kranten, 
tijdschriften of post lezen aan de 
eettafel of vanuit de luie stoel. Waar 
men ook is, thuis, op kantoor, op 
school of onderweg, de Traveller 
HD is dé ideale lichtgewicht 
leesoplossing want de Traveller HD 
weegt nog geen twee kilogram.

Superieure beeldkwaliteit
Door het 13,3” (33,7 cm) HD (High 
Definition) scherm kan men met de 
Traveller HD de kleinere details van 
foto’s en teksten zien. De Traveller 
HD biedt een kleuren fotostand 
en zestien leesstanden met hoog 
contrast.

Schuif & Lees
Verbeter de leesvaardigheid met de 
Traveller HD. Door het unieke ‘ Slide 
& Read’ mechanisme krijgt men 
een meer natuurlijke leeservaring, 
vooral voor de mensen die moeite 
hebben met het stabiel houden 
van de handen. Schuif eenvoudig 
het scherm over een regel tekst en 
lees de tekst af op het ultrascherpe 
HD-scherm. Zo eenvoudig is het 
nog nooit geweest om een zin te 
volgen. Door het grote scherm is 
het mogelijk om een complete zin te 
zien, zodat men nog vloeiender kan 
lezen. 

Met de Traveller HD, kan men overal lezen: aan 
tafel, op de bank, in een comfortabele stoel 
en zelfs in bed! De Traveller HD is compact en 
draagbaar zodat het makkelijk mee te nemen 
is voor gebruik in huis, op kantoor, op school, 
tijdens de vakantie of waar dan ook.

Optelec Traveller HD


