Handy Tech

Connect Braille
De Connect Braille is een eenvoudige leesregel

duimen bediend worden. De acht functie-

die uitblinkt in ergonomie. Met zijn veertig

toetsen zijn ergonomisch geplaatst om Braille

braillecellen met bijbehorende cursorrouting-

invoer mogelijk te maken. De Connect Braille

toetsen en braille invoermogelijkheid is deze

kan tot 3 stuks gelijktijdig, met veel verschil-

leesregel uitstekend inzetbaar in combinatie

lende apparatuur gebruikt worden.

met een pc. De 3 Bluetooth-functionaliteit met 3
kanalen maakt het mogelijk om gelijktijdig met

Universeel inzetbaar

smartphone en/of tablet te werken. Door het

De Connect Braille werkt met alle gangbare

gebruik van een toets combinatie kun je direct

schermlezers voor Windows en Apple

wisselen tussen een Bluetooth kanaal of USB

Computers zoals SuperNova, NVDA, JAWS

connectie.

en VoiceOver. Vanwege de Human Interface
Technology (HID) wordt de Basic Braille na
aansluiten via USB direct herkend en hoef je

Ergonomisch geoptimaliseerd

dus geen extra handelingen te verrichten. Als

De Connect Braille is ergonomisch ontwikkeld

je verbinding maakt via Bluetooth moet je

met holle braillecellen, zodat je vingertoppen

eenmalig een code invoeren. Deze wordt

op een ergonomische wijze over de cel

daarna onthouden. De Connect Braille beschikt

verplaatst kunnen worden. Deze voor Handy

over een accu die je kunt opladen via de USB-

Tech unieke braillecellen zorgen ervoor dat je

poort. Dit kan via je PC, maar ook via een

met ontspannen handen kunt lezen. De naviga-

USB stekker. Er is zelfs een tweede USB

tietoetsen waarmee je door de tekst kunt

aansluiting om een USB toetsenbord aan te

scrollen kunnen tijdens het lezen met de

sluiten
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Connect Braille

Technische specificaties
• 40 Holle braillecellen
• 40 Cursorrouting toetsen
• 8 Geluidsarme functietoetsen
• 2 Navigatietoetsen
• Bluetooth met de mogelijkheid 3 apparaten
tegelijkertijd te koppelen
• 20 uur batterijduur
• USB HID interface
• Stroomvoorziening
o

Bluetooth-uitvoering: via USB of 4 AA
(NiMH) penlites

• Kleur: blauw
• Afmetingen: 317x123x28 mm (Breedte x
diepte x hoogte)
• Gewicht
o

Bluetooth-uitvoering: 900 gram

• Extra’s bij Bluetooth uitvoering:
o

Tas met riem

o

Wordt geleverd met externe adapter
om de batterijen op te laden
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