explorē 5
TM

Bästa bildkvalité förpackad i ett
smidigt kraftpaket
Enkelhet och enastående ergonomi gör Explorē 5 till det naturliga
valet för aktiva människor som söker ett elektroniskt förstoringsglas
som kan tas med överallt. Explorē 5 kan förstora allt från
restaurangmenyer till dokument med liten text och text på
förpackningar. Explorē 5 gör livet enklare för människor med nedsatt
syn.

Alltid redo!
Inga instruktioner behövs. Dess stora och tydliga knappar är intuitiva
och enkla att hantera och dess nyckelfunktioner finns redo för att
hjälpa dig i alla tänkbara situationer:
HD-kvalitet:
Utmärkt 5” LCD-skärm & skarp HD-kamera med autofokus
Steglös förstoring: Skärpa & tydlighet med en enda knapptryckning
Anpassningsbar: Mer än 18 användardefinierade förstoringslägen
Överlägsen ergonomi: Minsta & lättaste elektroniska förstoringsglaset
med 5” skärm och HD-kamera utformad för komfort & enkelhet
3 användarlägen: Direkt ur fickan, med utfällt handtag eller på
skrivbordet
Lång batteritid: 3 timmars kontinuerlig användning på en laddning
TV-anslutning: Visa förstorad text och bilder på din TV
Bildgalleri: Kan spara tusentals bilder för senare visning
Tillförlitlig: Aluminiumhölje som skyddar vid oförsiktig användning

SJÄLVKLART VAL
Ett smart val för aktiva människor
med olika synvariationer som
behöver inställbar förstoring och
kontrastförstärkning. Explorē 5 är
utformad för att vara till hjälp på
resan, i skolan eller på arbetet, ja
kort sagt överallt.

explorē 8
TM

Stor bild i liten förpackning
Explorē 8 är ett handhållet elektroniskt förstoringsglas med pekskärm
och HD-kamera för aktiva människor som föredrar en stor skärm men
ändå vill ha maximal mobilitet. Den är mindre, lättare och mer prisvärd
än de flesta enheter med 7-tums skärm på marknaden, men har ändå en
bildskärm som är 30% större.

En lättviktare fullmatad med
framtidens funktioner
Explorē 8 är liten och lätt för sin skärmstorlek och ger god läskonfort
såväl på nära håll som på distans var du än befinner dig.
Nyckelfunktioner:
Stor skärm: Marknadens första handhållna elektroniska förstoringsglas med 8”
HD-kvalité:
Mycket hög förstoring med oöverträffad HD-kvalité
Helt anpassningsbar: justera kontrast, färger och läsläge
Pekskärm: Bara att röra på skärmen för att navigera i menyer.
Två HD-kameror:
Ger tillgång till komfortabel läsning både på nära håll och på distans.
Ergonomisk design: Stora knappar för att ställa in förstoring och kontrast
TV-anslutning: Kan med lätthet anslutas till en stor TV-skärm
Lång batteritid: 4,5 timmar kontinuerlig användning på en laddning

För mer information om förstoringskamerorna explorē:
010-470 99 00
info@polarprint.se
www.polarprint.se

PERFEKT I
HEMMET I
SKOLAN OCH
PÅ ARBETET…
Explorē 8 må vara kompakt,
men den är kraftfull och har
en ULTRA-HD skärm för
bekväm läsning samt en
mängd andra banbrytande
finesser som hjälper dig då
du är på resande fot.

