
De Braille Sense U2 heeft de functionaliteit van

een laptop. In wezen is het ook een laptop,

maar dan zonder monitor.

Licht en compact
Licht en compact met een Windows interface
en standaard voorzien van allerlei program-
ma’s en mogelijkheden. De Braille Sense U2 is
daardoor vrijwel onmiddellijk te gebruiken.
Met zijn 32 braille cellen en Nederlandse
spraakuitvoer weegt de Braille Sense U2 toch
slechts 924 g. Dit notitie apparaat is
eenvoudig mee te nemen. Er kunnen maximaal
7 toepassingen gelijktijdig gebruikt worden.
Daarnaast kan de Braille Sense U2 ook als
brailleleesregel aan de computer gekoppeld
worden.
De Braille Sense U2 is verkrijgbaar met een
brailletoetsenbord of met een qwerty-toetsen-
bord. De versie met brailletoetsenbord beschikt
over een klein lcd-schermpje waarin af te lezen
valt wat in de brailleleesregel staat.

Bluetooth, Wifi, LAN, VGA interface
De Braille Sense U2 is voorzien van Bluetooth,
een ethernet connector (10/100Base-T) en een
draadloze adapter (Wifi: IEEE 802.11b/g).
De VGA-interface biedt de mogelijkheid om
een standaard monitor aan te sluiten waarop

de informatie getoond wordt die op de braille-
leesregel te zien is. Daarnaast kunt u de
Bluetooth verbinding gebruiken om een
headset aan te sluiten, een printer te koppelen
of om bestanden draadloos van en naar uw
Braille Sense te sturen.

Beginnende braille gebruiker
De Braille Sense U2 is compleet. Het is niet
noodzakelijk om naast de Braille Sense U2
nog een notebook te gebruiken. Er is ook geen
aanvullende schermleessoftware of een virus
scanner nodig. U kunt direct aan de slag. Het
is werkelijk een kwestie van inschakelen en
beginnen.
Zowel ziende als blinde mensen kunnen de
informatie op het ingebouwde LCD schermpje
lezen als op de ingebouwde brailleleesregel.
Dit is bij uitstek geschikt om te gebruiken bij
doofblinde gebruikers. De ingebouwde VGA-
poort zorgt er tevens voor dat ook rechtstreeks
vanuit de Braille Sense met een grote groep
mensen gecommuniceerd kan worden.

Diverse software applicaties
De Braille Sense U2 bevat diverse toepas-
singen zoals: bestandsbeheer, een geavan-
ceerde tekstverwerker, agenda, adresbeheer,
e-mail, MSN messenger, FM radio,
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mediaspeler, rekenmachine, MP3-speler, Daisy
speler, stopwatch en nog veel meer.

Groot intern geheugen
De Braille Sense U2 bevat standaard al 32 GB
flash geheugen. Daarnaast kan er ook nog
een losse SD kaart gebruikt worden voor extra
opslagruimte.

Opnamemogelijkheden
Direct naar MP3 opnemen. Het opnemen van
een college van een aantal uren is geen enkel
probleem. Eventueel kan ook vanuit andere
apparatuur (via de line-in input) opgenomen
worden. Daarnaast kan  er gebruik gemaakt
worden van de ingebouwde functies zoals: de
daisy speler, FM radio etc. De bediening van
deze spelers is zoals u gewend bent van
standaard CD, DVD spelers.

Ingebouwde navigatie
De verbeterde GPS-ontvanger en het electroni-
sche kompas helpen u met het navigeren in uw
omgeving en voorzien u van stap voor stap
informatie tot aan uw bestemming. (GPS map
data is een optionele functie).

Sociale netwerken
Maak gebruik van uw mobiele connectiviteit
en gebruik Twitter en Google Talk om met uw
vrienden, collega’s of familie in contact te
blijven. Overal en wanneer u dat wilt.

Technische specificaties
• OS: Windows CE 
• CPU: Mobile CPU (1gHz)
• Flash memory: 32GB
• Netwerk: Ethernet 10/100Base-T 
• Netwerk: IEEE 802.11b/g 
• Netwerk: Bluetooth 
• Ondersteuning voor 3G
• Braille leesregel: 32 cellen 
• Video display: LCD (5 x 1 cm), VGA 
• Audio output: Ingebouwde stereo

speakers, koptelefoon uitgang 
• Opnemen: Ingebouwde microfoon,

ingebouwde microfoon aansluiting (stereo) 
• 3 USB host, 1 USB mini 
• Ingebouwde GPS ontvanger en kompas

(map data is optioneel)
• SD slot 
• Accu: Lithium Ion / 5 uur laden / 17 uur

werken
• Maten: B x D x H = 250 x 157 x 20 mm. 
• Gewicht: 924 g
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