Handytech

Iread Now
De iRead is een scanner met optimaal

Elegant, compact en mobiel

gebruiksgemak om mee te nemen naar school

De Sceye camera heeft een elegant en robuust

of werk. Scan documenten ter plaatse en lees

ontwerp en bespaart u veel ruimte op uw

en bewerk de tekst met schermlees-, vergro-

bureau. De camera heeft genoeg aan een USB

tingssoftware en Office.

aansluiting voor de stroom, weegt slechts 740

De iRead zet automatisch alle kolommen onder

gram en kan gemakkelijk opgevouwen en

elkaar, ideaal voor een braille leesregel. Met

meegenomen worden in de bijgeleverde hoes.

de iRead navigeert u gemakkelijk door koppen

Hij is ideaal in combinatie met een laptop.

en rubrieken en heeft u de mogelijkheid om
zelf bladwijzers toe te voegen.

Een scan in 5 Seconden
Met de iRead heeft u geen last meer van grote
apparaten. Sluit de iRead aan op de USB
poort van uw pc, maar berg hem ook net zo
gemakkelijk weer op. Binnen 5 seconde is een
pagina gescand. Een dunne oriëntatiemat of
een met licht op het bureau geprojecteerd
oriëntatie kader helpt het document gemakkelijk te plaatsen.
Een document scannen is nog nooit zo
gemakkelijk geweest.

Compleet leessysteem
iRead verandert uw pc in een leessysteem. De
Sceye camera stelt u in staat om binnen enkele
seconden tekst voorgelezen te krijgen zonder
gebruik te hoeven maken van een scanner. Leg
te tekst onder de camera en iRead leest leest
ze voor.
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Iread Now

Eenvoudig in het gebruik.
Plaats de tekst die u voorgelezen wilt krijgen
onder de camera. Een dunne oriëntatiemat
helpt blinden en slechtzienden de tekst correct
te plaatsen. Een op het bureau geprojecteerd
oriëntatiekader helpt slechtzienden de tekst
goed te plaatsen.

Technische details:
• 10 Megapixel
• Paginadetectie 1 à 2 seconde
• Handmatige leessnelheid
12 pagina's per minuut
• Maximaal A4 formaat
• Aansluiting: USB 2.0
• Voeding: via USB
• Afmetingen opgevouwen: 6 x 14 x 40 cm
• Gewicht: 740 gram
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