
De Active Braille is de eerste 40-cellige braille-

leesregel van Handy Tech met het gepaten-

teerde Active Tactile Control (ATC).  

Ervaar een optimale leeshouding met de

ergonomisch gevormde holle braillecellen. 

Ondersteunt alle standaards
Op het moment dat u de Active Braille op uw
computer aansluit met behulp van USB is deze
direct klaar voor gebruik. Via een
Bluetoothverbinding kan de Active Braille ook
draadloos op PC, MAC of mobiele apparaten
zoals smartphones, iPhone of iPad worden
aangesloten. 
De Active Braille werkt met Window-Eyes,
NVDA, SuperNova, JAWS en Voice-Over.
Het ergonomisch gevormde toetsenbord geeft
u de mogelijkheid om direct braille in te
voeren. Daarnaast heeft de Active Braille twee
extra USB poorten om bijvoorbeeld een
standaard toetsenbord aan te sluiten. De
Active Braille de volgende interne functiona-
liteit: het maken van notities, een rekenma-
chine, een klok en nog veel meer.

Active Tactile Control
ATC is een technologie die het mogelijk maakt
om uw vingers op de leesregel te volgen en bij
het bereiken van het einde van de regel
automatisch door te scrollen naar de volgende
regel. Op deze manier is ATC ideaal voor
programmeren of het lezen van boeken of
lange documenten.
Bij het lezen van een boek van gemiddelde
dikte maakt u bij andere leesregels gemakke-
lijk 20.000 keer gebruik van de bladerknop of
wieltje. Met ATC richt u zich ongestoord op de
tekst.

ATC functionaliteit maakt informatie sneller
toegankelijk. Door de eerste letter van een zin
aan te raken kan de hele zin worden voorge-
lezen.

ATC kan tijdens het lezen opmaakverande-
ringen in de tekst aangeven zoals vette of
cursieve letters. Een ziend persoon kan met
behulp van de ATC-monitor op het
beeldscherm de leesregel real-time volgen.
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ATC Braille Frames
De Active Braille ondersteunt Braille Frames.
Dit geeft u de mogelijkheid om gegevens die
in verschillende vensters staan naast elkaar op
de leesregel gepresenteerd te krijgen. De ATC
technologie voelt welk venster u leest. 

Perfecte ergonomie
HandyTech heeft ergonomie hoog in het
vaandel staan en de Active Braille is daar
weer een uitstekend voorbeeld van. De braille-
cellen en toetsenbord zijn naar de vorm en
stand van uw vingers gevormd. 
U heeft de mogelijkheid om de pindruk zelf in
te stellen.

Mobiliteit
De oplaadbare batterijen gaan 20 uur mee en
kunnen in drie uur worden opgeladen. Er
kunnen eventueel ook standaard AA batterijen
worden gebruikt. De Active Braille wordt
geleverd met een handige draagtas. Klap de
hoes open en u kunt direct aan de slag.

Kenmerken:
• 40 Cellige braille leesregel
• ATC technologie
• Autoscroll modus
• Ergonomisch braille toetsenbord
• Aanpasbare pindruk.
• Notitiemogelijkheden
• Micro SD slot
• 4GB tekst geheugen
• 2 drievoudige functie toetsen.
• USB HID aansluiting
• 2 extra USB poorten
• 20 uur batterijduur
• Snellader (3uur)
• Afmetingen: 317x123x28 mm
• Gewicht: 860 gram
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