
Ett banbrytande 2-i-1 förstoringssystem 
med pekskärm! 

 Enkelt    Intelligent      Flexibelt     Portabelt

Förstoring och läsning ProdigiTM
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Prodigi är det första förstoringssystemet som 
består av både en stationär samt en handhållen 
förstoringsapparat - och mycket mer därtill! 
HumanWare har revolutionerat det elektroniska 
förstoringsglaset och skapat ett förstorings- 
och lässystem som är:



Enkel hantering!
Prodigi har inga förvirrande spakar och 
vred eller klumpigt läsbord. Istället 
använder man tryck och gester som är 
enkla att lära sig och komma ihåg. 
Placera bara ditt dokument och tryck 
för att förstora och starta läsningen i en 
förvald förstoringsnivå, kontrast samt 
läsläge som passar just dig. Prodigi 
använder samma tryck och gester för 
den stationära och portabla enheten så 
det är enkelt att använda både hemma 
och borta.

Den är portabel
Prodigi Duo är det första digitala förstoringshjälpmedlet i HD som både är en stationär enhet samt 

bärbar läsplatta. Ta enkelt loss läsplattan och ta med den var du än går... till soffan eller sängen, 

affären eller restaurangen, var som helst!

Fota ny information eller ta med dig fotografier 
och viktiga dokument.

Inget löst läsbord
Du behöver inte flytta ditt dokument!

Genombrott för personer med nedsatt syn: 
stationär och portabel i ett

Diamond Edge Text
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UTAN textläget Diamond EdgeMED textläget Diamond Edge

Den är flexibel
Direkt efter första uppstarten får du steg för steg följa Prodigi Duos inbyggda 
guide som hjälper dig att ställa in utrustningen så att läsningen fungerar optimalt 
för just din syn. Oberoende vilken storlek, färg, kontrast eller hastighet du behöver 
så går Prodigi att anpassa.

Det bästa av allt är att dina inställningar följer med dig var du än går.

A breakthrough for people with vision loss: 
portable tablet in one

Obegränsad syn.
Obegränsad självständighet.

På ett fingers avstånd.

Diamond EdgeTM
 Text

Den är intelligent
Prodigis texthantering Diamond EdgeTM kan förstora obegränsat utan att kompromissa med 
bildkvaliteten. Titta på bilder i full färg och texter med den förstärkta kontrasten Diamond Edge! 
Upplev ansträgningslös läsning med Prodigis många läslägen och följsam text som du kan 
förstora, ändra hastighet på, ja till och med backa i, allt utan att flytta på ditt dokument. Prodigi 
kan dessutom läsa högt om du föredrar att sitta tillbakalutad och lyssna!
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ProdigiTM Njut av läsning igen!

För mer information, demonstration eller köp av 
Prodigi. Kontakta Polar Print:

0920-20 34 30
info@polarprint.se 
www.polarprint.se

Olika alternativ för att passa dina behov

Helt digitalt förstorings- och 
lässystem med avtagbar 
läsplatta samt monitor på 20" 
eller 24"

5-tum, HD, portabel med 
förstoring och läsning samt 

pekskärm

Helt digitalt förstorings- 
och lässystem (20" eller 
24") utan Läsplattan

LÄSPLATTA DUO DESKTOP

Obesvärad läsning

Fokusera mer på vad du läser istället 
för hur du läser det.

Läs mer av det du tycker om och i 
längre perioder.

Undvik yrsel och åksjuka som är vanligt när 
man flyttar dokument under kameran.

Läs aldrig samma rad två gånger och 
hitta enkelt din position.

Arbeta komfortabelt: trötta inte ut dina armar 
med ett läsbord eller otillgängliga reglage
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