VisionAid

Readit Air, Scholar

Readit Air is een zeer geavanceerd draagbaar
CCTV-systeem voor close-up werk. Met een

• Op zoek bent naar een lichtgewicht

gewicht van slechts 500 gram is het de ideale

apparaat met de mogelijkheid om

oplossing voor computer gebruikers van alle

documenten op te slaan om ze later terug te

niveaus. Plaats het document onder de camera,

lezen.

druk op Enter op je toetsenbord en een paar
seconden later wordt het document voorgelezen in de vooraf ingestelde tekstgrootte,
kleur en opmaak. Lezen kan niet eenvoudiger!

• Graag meer onafhankelijkheid zoekt in het
lezen van documenten.
• Een verslechterde oogaandoening hebt en
een systeem wenst dat geschikt is voor nu
en de toekomst.
• Het lezen met een beeldschermloep
vermoeiend vindt vanwege de constante

Voor wie is de Readit Air?

bewegingen in het beeld.

Readit Air is voor slechtziende en blinde
computergebruikers die directe, eenvoudige en
nauwkeurige toegang wensen tot gedrukte of

Wat zijn de voordelen?

elektronische documenten. Readit Air is

• Sneller lezen, met digitale fotografie en

speciaal ontworpen voor de behoeften van

OCR van A4 documenten, kunnen de

studenten, professionals en iedereen die

teksten vergroot en aangepast worden

onderweg met een laptop werkt. De Readit is
ook een ideale desktop oplossing die

weergegeven.
• Snelle multi-pagina opnamen: sla tot 30

eenvoudig meegenomen kan worden.

pagina's per minuut op. Zo kunt u boeken
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(Bijvoorbeeld tussen thuis en werk). Readit Air

in minuten opslaan in plaats van in uren.
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zou het ideale systeem zijn als je:

• Hoge nauwkeurigheid tijdens het scannen
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Readit Air, Scholar

maakt het mogelijk om de meest uiteenlopende lay-outs en teksten te herkennen en
voor te laten lezen.
• Mogelijkheid tot het opnemen van glossy
(glanzende) documenten.

labels op blikjes.
• Snelheid: met elke moderne computer
begint Readit Air al binnen een paar
seconden, na het scannen, met het
voorlezen van je documenten.

• Licentie geldt voor 3 installaties per
gebruiker. Zo kun je de Readit software op

Readit Scholar

meedere computers gebruiken zonder extra

Deze oplossing biedt behalve alle functiona-

kosten.

liteit van de Readit Air ook nog de volgende

• Multi-touch ondersteuning onder Windows 7
en hoger.
• Importeer PDF, Word of e-mail bestanden
om ze direct voor te laten lezen.
• Exporteer naar Word, TXT, RTF of zelfs
MP3.
• Geen batterijen nodig. Pak de Readit Air
uit, sluit hem aan op een USB2.0 poort en
je bent klaar.
• De Readit Air is klein qua vormgeving, licht
van gewicht en neemt daardoor weinig
ruimte in.
• Veelzijdigheid: je kunt vrijwel ieder
oppervlak lezen, van glanzend papier, tot
bollingen in pagina's van boeken tot de
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toevoegingen:
• Te gebruiken voor boeken maar ook als
afstandscamera.
• Schakelt automatisch tussen dichtbij en
veraf.
• 16 MPixels zodat een totale A3 in één keer
gescand wordt.
• 21x optisch inzoomen zodat ook op grote
afstand erg goede tekst herkenning mogelijk
is.
• Digitale stabilisatie zodat een trillende tafel
minder storende effecten op levert.
• Weegt 1.2 kg en is gemakkelijk in gebruik.
• Een rugtas wordt mee geleverd zodat de
apparatuur gemakkelijk is mee te nemen.

