
EN UNIK SMART 
PUNKTDISPLAY

MED INTEGRERAT 
QWERTY-TANGENTBORD

Mantis Q40 är den nya 40-teckens punkt-
displayen från HumanWare. Med Mantis 
behöver du inte längre välja mellan ett 
tangentbord eller en punktdisplay. Mantis 
Fungerar som tangentbord till en dator eller 
telefon då den är ansluten via Bluetooth eller 
USB och fungerar som en fristående enhet då 
den ej är ansluten.
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ENKEL, 
SMART,  

OCH  
TREVLIG

Mantis Q40 är en unik, smart allt-i-ett lösning 
som erbjuder punktskrift och ett QWERTY-
tangentbord. Anslut Mantis till en dator eller 
smartphone via Bluetooth eller USB och använd 
QWERTY-tangentbordet för inmatning eller 
arbeta fristående med Mantis inbyggda 
programfunktioner.

Med Mantis inbyggda funktioner kan du bland 
annat skapa anteckningar, öppna dokument och 
ladda ned och läsa böcker i punktskrift. 

Mantis Q40 inkluderar 16 GB internt 
lagringsutrymme, bra när du är på resande fot 
eller tillfälligt borta från din arbetsplats. 

Tack vare Mantis banbrytande design kommer du aldrig att 
behöva sträcka dig efter din bärbara dators tangentbord.
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VÄLJA  

MANTIS Q40?

ARBETA SMIDIGT MED MANTIS Q40
• Ergonomisk och effektiv - allt-i-ett, punktdisplay och

QWERTY-tangentbord.

• Multifunktion - överför enkelt textfiler och läs i
punktskrift.

• Flera Bluetooth-anslutningar - växla enkelt mellan
parkopplade enheter, till exempel telefon och laptop.

• Lätt och kompakt - passar lätt i vilken ryggsäck eller
väska som helst.

• Punktdisplayläge - anslut och styr alla dina
skärmläsare med samma tangentbord.

ARBETA SMARTARE MED MANTIS Q40
• Anteckningsfunktion - skapa, ändra och spara

anteckningar var du än befinner dig utan behov av en
sekundär enhet.

• Anslutning till onlinebibliotek såsom Bookshare

• Filhanterare - kopiera och flytta filer från externa enheter
som USB och SD-kort.

• Miniräknare
• Klocka



FUNKTIONER & FÖRDELAR

40-teckens punktdisplay med integrerat QWERTY
tangentbord i laptop-stil.

Anslut upp till 5 Bluetooth-enheter 
samtidigt plus en USB-anslutning.

Stöder .brf, .pef, .txt, .html, .pdf, .docx och .rtf-filer.

16 GB internminne.

Tentamenläge 

15 timmars batteritid.

Växla mellan punktinmatning och inmatning 
via QWERTY för interna funktioner.

Snygg och lätt (786 gram).

Externa lagringsenheter - USB och SD.

Snabbmeny med kontextkänsligt innehåll.

Kompatibel med:
- Windows 8+, Jaws 18+, VoiceOver, NVDA &

SuperNova.
- macOS Catalina 10.15.5 + & iOS 13.5.1.+

För mer information
010-470 99 00

info@polarprint.se 
www.polarprint.se




