HIMS

Braille Sense U2 MINI

De volgende generatie van onze populaire 18

Beginnend braille gebruiker

cellige Braille Sense series.

De Braille Sense U2 MINI is compleet. Het is
niet noodzakelijk om naast de Braille Sense

Licht en compact

U2 MINI nog een notebook te gebruiken. Er is

De Braille Sense U2 MINI lijkt qua uiterlijk

ook geen aanvullende schermleessoftware of

sterk op zijn voorganger, maar bevat vele

een virus scanner nodig. U kunt direct aan de

nieuwe functies en verbeterde hardware aan

slag. Het is werkelijk een kwestie van inscha-

de binnenkant. Als gebruiker zult u genieten

kelen en beginnen.

van de kracht en de prestaties van de 1 GHz
Mobile CPU, 32 GB opslagcapaciteit en
verbeterde functies, zoals uitgebreide werktijd

DAISY speler

op de accu, verbeterde gevoeligheid van de

De ingebouwde DAISY speler ondersteunt

GPS-ontvanger en de toevoeging van een

DAISY 2.0/2.02, ANSI / NISO Z39.86

trilmotor. De Braille Sense U2 MINI biedt ook

(DAISY 3.0), NIMAS, NLS, Bookshare.org en

meer stabiele prestaties dan andere notitieap-

Learning Ally (voorheen RFB & D). De

paraten, met een geoptimaliseerd Windows-

Bookshare.org service wordt momenteel alleen

besturingssysteem met de vertrouwde Windows

in de Verenigde Staten aangeboden.

- achtige interface.

Media Speler
Tekstverwerker

De ingebouwde Media Speler ondersteunt de

Een uitgebreide tekstverwerker die meer

volgende formaten: WAV, MP3, MP4, ASF,

bestandstypen ondersteund dan andere notitie-

OGG, WMA, M3U, Audible (AA, AAX),

apparaten, inclusief graad 1 en graad 2

WMV, FLAC en MID. Je kunt ook geluid

braille ondersteuning. De tekstverwerker kan

opnemen met behulp van de ingebouwde

overweg met TXT, RTF, DOC, DOCX, BRL, BRF,

microfoon of een extern audioapparaat via de

HBL, PDF en EPUB formaten.

microfoonaansluiting en dit vervolgens weer
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afspelen met de Media Speler. Opnames
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worden opgeslagen in het formaat MP3 of

tel. 0165 536156

WAV.

www.babbage.com
info@babbage.com

Braille Sense U2 MINI

2 uur oplaadtijd. 2 batterijen worden
meegeleverd, samen met acculader.
• Grootte: 17cm x 8.9cm x 2.54cm
• Gewicht: 425g
• Flash-geheugen: 32 GB
• Video Display: externe draagbare LCD
(optioneel ) , remote toegang van PC via
ActiveSync
• Interface: 1 USB mini OTG, SD-slot
• Netwerk: WLAN 802.11 b/g/n, Bluetooth
• Navigatie: Ingebouwde GPS- ontvanger en
een elektronisch kompas (kaartgegevens
zijn optioneel)

E-mail
Ondersteuning voor IMAP en POP3 e-mail
accounts en volledig automatische vertaling

Braille Sense U2 MINI kenmerken

van e-mail berichten die worden opgesteld in

• Snelle verwerking van gegevens dankzij de

samengetrokken braille.

1 Ghz Mobile CPU
• Op Windows gebaseerd besturingssysteem
met de bekende bediening

Verbeterde help functie

• YouTube ™ streamen voor toegang tot

Binnen elke toepassing is de online help

educatieve video's en het vinden van hulp

beschikbaar, hierdoor heb je altijd de laatste

bij bijvoorbeeld huiswerk

informatie tot je beschikking en dat maakt het

• Excel™ Viewer voor het navigeren door

werken met de Braille Sense U2 MINI een stuk

complexe spreadsheets (ondersteunt XLS en

eenvoudiger.

XLSX bestandstypen)
• RSS Reader voor snelle toegang tot inhoud
van nieuws feeds en podcasts

Functionaliteit

populaire sociale media platform voor

bekende functies zoals je van de HIMS leesre-

mensen met een visuele handicap

gels gewend bent, namelijk: adresboek,

verkennen van de omgeving en het

rekenmachine, databasebeheer, wekker,

verstrekken van aanwijzingen. (GPS-kaart

stopwatch, slaaptimer en nog veel meer.

gegevens zijn optioneel)

• Model: H418B
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• Brailleleesregel: 18 cellen
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• Keyboard Type: Perkins

tel. 0165 536156

• Levensduur van de batterij: 9 uur batterij /

info@babbage.com

• Ingebouwde GPS en kompas voor het

programmabeheer, wetenschappelijke

Technische specificaties

www.babbage.com

• Twitter™ voor toegang tot de meest

Verder bezit de Braille Sense U2 MINI alle

