Sophie

Sophie en Sophie Pro

De Sophie is niet alleen licht en compact, het is

druk op de knop laten voorlezen. Het maakt

ook eenvoudig te bedienen met slechts 4

niet uit hoe u de tekst op de scanner plaatst,

knoppen. Plaats een willekeurige tekst onder

zelfs tekst met kolommen, Sophie herkent

de glasplaat, sluit het deksel en druk op de

automatisch uw tekst. Zo is het dus mogelijk

functietoets Lezen. Sophie herkent uw tekst en

dat Sophie dagelijks uw krant voorleest.

leest deze aan u voor. Met de “Start/Stop”
knop kunt u Sophie laten pauzeren en weer
laten doorgaan met lezen. Tijdens het

Automatisch bewaren

voorlezen kan de spreeksnelheid ingesteld

De laatst gelezen tekst wordt door Sophie

worden met de knoppen “Lees Sneller” en

automatisch bewaard. Wanneer u Sophie

“Lees Langzamer”.

opnieuw aanzet, hoort u de laatst gelezen
tekst. Druk op de startknop en Sophie gaat
door met lezen.

Natuurlijke stem
Handy Tech heeft Sophie ontwikkeld als een
leessysteem dat gedrukte tekst omzet in natuur-

Spelling modus

lijk klinkende spraak. Hiervoor zijn de laatste

In plaats van de tekst te laten voorlezen kunt u

verbeteringen op het gebied van spraak

deze ook letter voor letter laten spellen. U moet
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uitvoer technologieën gebruikt. Of u nu blind

dan eerst de pauzetoets indrukken , vervolgens
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bent of visueel gehandicapt, u kunt nu uw

kunt u met de toetsen “lees sneller” en “lees

tel. 0165 536156

dagelijkse post zoals tijdschriften en brieven,

langzamer” de tekst laten spellen.

fax 0165 544040

maar ook bijsluiters van medicijnen met één

www.babbage.com

Sophie en Sophie Pro

Optionele Braille uitvoer
Wanneer u een brailleleesregel aan de Sophie

Sophie Pro: Opslaan audio en tekst
bestanden.

verbindt, kan de gedrukte tekst binnen enkele

Het is ook mogelijk om met de Sophie pro een

seconden worden omgezet naar Braille. Door

tekst in een MP3 audio bestand om te zetten

het gebruik van een brailleleesregel, is het ook

zodat dit later op een draagbare MP3 speler

mogelijk per woord, zin of paragraaf door de

kan worden afgespeeld. Het is ook mogelijk

tekst te navigeren.

om de tekst als tekst bestand op te slaan, om
dit met de Braille leesregel later te kunnen
lezen. Dit maakt het mogelijk om uw tekst

Sophie Pro: de uitgebreide versie
van Sophie
De Sophie Pro heeft dezelfde functionaliteit als
de Sophie, maar is uitgebreid met een
ingebouwde Daisy speler. De navigatiemogelijkheden zijn uitgebreider bij de Sophie Pro. U
kunt elke tekst bewaren op de Sophie Pro en u
kunt de tekst ook overzetten naar het interne
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geheugen van uw Braille systeem.

overal te lezen of te beluisteren.

