
Simple and effective solutions for the 

blind and visually impaired

Handhållen läskamera med 10"
bildskärm och OCR
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Egenskaper

Lyssna och få texten uppläst

På Compact 10 finns en unik utfällbar

avståndskamera med inbyggd belys-

ning som fångar bilden från en hel A4

-sida och läser den åt dig. En tydlig

markering på enheten gör det enkelt

att placera pappret du vill läsa på rätt

position.

Titta på föremål och fotografier

Med den utfällbara kameraarmen

är det enkelt att förstora burkar, 

förpackningar och andra föremål.

Med handen under den utfällbara

kameran blir även handskrift väldigt

Enkel läsning

Compact 10 har en stor 10" pekskärm

i HD vilket medför att mer text ryms

på skärmen. Det inbyggda stativet

vinklar skärmen till en bra och

läsergonimisk position. Den stora

skärmen ger en bra överblick vilket

gör det enklare att orientera sig i

bilden.

Redo när du behöver den

Den korta uppstartstiden gör att

Compact 10 är redo för användning

inom någon sekund.

Med den stora 10" pekskärmen, möjligheten till egna
inställningar, enkla hanteringen och text till tal från en hel
A4-sida erbjuder Compact 10 alla egenskaper som fås via
ett större stationärt Läs-TV system.

• Visa och förstora text och föremål samt lyssna på text med OCR

• Fler ord på skärmen tack vare den stora 10" pekskärmen

• Enkelt att byta mellan "enkelt" eller "avancerat" Läge:

• Enkel läge döljer en del funktioner för enklare användning

• Avancerat läge för extra funktioner: meny, klocka med mera

• 3 kameror - en för varje arbetsuppgift

• Läskamera: Läs och lyssna på texten du har på bordet under enheten

• Utfällbar kameraarm: Bra vid handskrift eller läsning på burkar & föremål

• Avståndskamera: Förstora bilder, exempelvis tidtabeller på avstånd

• Kontinuerlig zoom Tyståten steglös zoom

naturligt.


