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Söker du nästa generations förstoringslösning? 

 Reveal 16i är en unik, smart, intuitiv och kompakt hopfällbar förstoringskamera.  

 

  
  

  

Videosamtal med släkt och vänner med hjälp av dina 

favoritapplikationer, använda e-post, titta på videos på 

YouTube, lyssna på podradio… Alla dessa aktiviteter blir 

enkla med Reveal 16i. 

Njut av din favoritunderhållning eller ladda ner allt du 

behöver för att vara produktiv! Logga bara in på ditt Play 

Store-konto för att sedan välja och vraka bland alla 

tillgängliga Androidapplikationer. 

Vill du ha din favorittidning uppläst? Nu kan du det! Reveal 

16i kan läsa allt tryckt material tack vare integrerad 

teckenigenkänning och talsyntes. 

Reveal 16i är så smart att den kan öppna dina favoritböcker 

och göra digitala anteckningar innan de delas med andra. 

Reveal 16i är det ideala hjälpmedlet som anpassar sig efter 

dig och inte tärt om. Den har en integrerad pekskärm som 

låter dig skräddarsy upplevelsen. Använd pekskärmen som 

på en surfplatta eller använd knapparna. Valet är ditt! 

Du behöver inte oroa dig om att hålla enheten uppdaterad, 

den nya smarta Reveal 16i tar hand om detta själv tack vara 

gratis automatiska uppdateringar av mjukvaran. 

Reveal 16i är verkligen nästa generations förstoringskamera 

och dator – allt i ett! 

 

VAR SMART, 

VAR UPPKOPPLAD! 

REVEAL YOUR TRUE POTENTIAL. REVEAL THE WORLD.  
 



 

     

 

HÖJDPUNKTER 

   

  Pekskärm  

 Videosamtal för att kunna kommunicera med 
vänner och bekanta 

 Gratis automatiska uppdateringar  

  Internet- och Bluetooth-anslutning  

 Tillgänglig Google Play Store gör det möjligt 
att ladda ner tusentals applikationer 

 USB- och HDMI-portar, hörlursuttag  

  Justerbar 16-tums skärm  

 Google Docs, Drive, Gmail, Google+, 
Hangouts, Bookshare, Chrome förinstallerat.  

 10X optisk förstoring  

  Upp till 45X digital förstoring  

 Teckenigenkänning (OCR) samt talsyntes  Äkta 1X  

 Digital redigering  Polariserande LED-belysning  

     

ACCEPTERA ENDAST 

DET BÄSTA! 

Reveal 16i visar världen i all sin prakt via den stora 

16-tumsskärmen med kompromisslös bildkvalité tack 

vare kameran med 10x optisk zoom. Den gör det 

möjligt för dig att läsa böcker, tidningar eller någon 

annan typ av dokument. Det gör läsningen trevlig 

igen, även under längre perioder, utan att vara 

tröttsam för ögonen! Att njuta av landskapet utanför 

är också möjligt tack vara distanskameran. Rikta bara 

kameran i önskad riktning. 

 

ENKEL ATT ANVÄNDA, 

ENKEL ATT FÖRVARA! 

Reveal 16i är ergonomiskt utformat för att vara enkel att 

fälla ihop, bära och förvara. Förvara Reveal 16i när den inte 

används eller ta med den när du behöver med hjälp av 

bärväskan. Den är lätt, kompakt och tar lite utrymme. 

 

För mer information om Reveal 16i 

010-470 99 00 

info@polarprint.se 

www.polarprint.se 
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