
Ondanks zijn geringe omvang is de Easy

Braille een volwaardige brailleleesregel. De

Easy Braille USB kan met behulp van een USB

kabel worden aangesloten op uw PC. U hoeft

dus naast de USB kabel geen andere kabels en

ook geen batterijen te gebruiken. Er is ook een

Easy Braille met een Bluetooth® interface

zodat u draadloos kunt koppelen met een PC,

PDA of telefoon. Deze bevat wel 4 type AAA

oplaadbare batterijen zodat geen enkele kabel

noodzakelijk is. De Easy Braille heeft 40 piëzo-

elektrische braille cellen. Elk van deze cellen is

uitgerust met een cursor-routing toets. Deze

zorgt ervoor dat de cursor op de positie van

de leesvinger wordt geplaatst terwijl u Braille

leest. 

Perfect te combineren
De Easy Braille kan worden gecombineerd met
een notebook of met een voorleessysteem.
Gekoppeld aan een notebook of PC wordt de

informatie van het beeldscherm in Braille
omgezet. Om de informatie naar Braille te
kunnen omzetten is schermleessoftware nodig.
Schermleessoftware stuurt een brailleleesregel
aan, al dan niet in combinatie met synthetische
spraak. De koppeling met een voorleessysteem
zorgt ervoor dat gedrukte tekst binnen enkele
seconden naar Braille kan worden omgezet.

Ergonomisch geoptimaliseerd
De Easy Braille is ergonomisch ontwikkeld met
holle braillecellen, zodat uw vingertoppen op
een ergonomische wijze over de cel verplaatst
kunnen worden. Deze voor Handy Tech unieke
braillecellen zorgen ervoor dat u met
ontspannen handen kunt lezen. De navigatie-
toetsen waarmee u door de tekst kunt scrollen
kunnen gemakkelijk met de duim van de
leeshand worden bediend terwijl u leest. Ook
de acht braille invoertoetsen zijn ergonomisch
geplaatst om Braille invoer mogelijk te maken.
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Randapparatuur
De Easy Braille Bluetooth® is met veel verschil-
lende randapparatuur te gebruiken
De Bluetooth® koppeling is ideaal voor het
toegankelijk maken Mobile telefoons. Een tekst
bericht (SMS) laat zich op deze leesregel erg
gemakkelijk lezen. Het is ook mogelijk om met
de brailletoetsen van de Easy Braille het te
bellen nummer in te voeren. U kunt e-mails of
SMS-jes schrijven terwijl uw GSM toestel
gewoon in uw zak blijkt zitten. Tegelijk
koppelen met een Bluetooth® headset en de
Easy Braille is bij alle moderne Bluetooth®
telefoons gemakkelijk te doen. Verder zijn in
luttele seconden de 4 batterijen te wisselen
zodat u er voor kunt zorgen dat u ten allen
tijden verder kunt met de leesregel.

Technische specificaties
• 40 Holle braillecellen
• 40 Cursor-routing toetsen
• 8 Geluidsarme braille invoertoetsen
• 2 Navigatietoetsen
• USB interface
• Stroomvoorziening: via USB
• Stroomvoorziening: Bluetooth® uitvoering

stroomvoorziening via USB of 4 AAA
(NiMH) penlites

• Kleur blauw
• Afmetingen: 305x90x29 mm

(Breedte x diepte x hoogte)
• Gewicht: 740 gram
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