Handy Tech

Actilino

De Actilino is hèt super-compacte notitieappa-

De notitiefunctionaliteit

raat voor braillegebruikers. De 16 braillecellen

De Actilino is een compleet notitieapparaat.

en het stille brailletoetsenbord maken de

Er is een breed scala aan mogelijkheden

Actilino je betrouwbare reisgenoot voor iedere

beschikbaar, zoals een eenvoudige tekstver-

dag. De Actilino geeft informatie weer in

werker, rekenmachine, agenda, klok en

braille, maar ook de spraakuitvoer van de

stopwatch. Je beschikt zelfs over interactieve

verbonden computer kan worden afgespeeld

games en ondersteuning voor muziekBraille.

via de Actilino.

Zet de Actilino aan en begin met schrijven.
Zonder extra software stuur je notities naar je

Met de Actilino krijgen braillelezers toegang

smartphone of PC met een simpel toetsenbord-

tot de wereld. Het is niet nodig om software te

commando.

installeren, je typt je notities simpelweg met de
Actilino en verstuurt ze naar je smartphone of

Non-stop lezen

PC. De ingebouwde microfoon stelt je in staat

De Actilino is geschikt voor iedereen, of je nu

om te bellen met apps als Skype, FaceTime, en

een beginnende of ervaren braillegebruiker

WhatsApp. Met de Actilino beschik je tevens

bent. Geniet van het lezen van een boek van

over de unieke ATC-functionaliteit. Deze

kaft tot kaft, zonder extra toetsen te hoeven

gepatenteerde active tactile control technologie

indrukken. Met de geheugenkaart van de

van Handy Tech stelt je in staat om het

Actilino (micro SD) is het uitgesloten dat je een

apparaat te gebruiken zoals het touch screen

gebrek hebt aan leesvoer.

van een tablet. Zo biedt ATC de mogelijkheid
om automatisch door te scrollen aan het einde

De aanraakbesturing van de Actilino maakt

van een regel, waardoor het lezen zonder

lezen een genot. De ATC-technologie
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onderbreking binnen handbereik komt.

detecteert direct je leespositie op de leesregel.
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Of het nu op je werk of voor je studie is, met

De gevoeligheid van de sensoren is aanpas-

tel. 0165 536156

de Actilino heb je de perfecte brailleleesregel

baar, ideaal voor braillelezer op welk niveau

www.babbage.com

met notitiefunctionaliteit in handen.

dan ook.

info@babbage.com

Actilino

Het centrum van je activiteit

Kenmerken:

Braille-uitvoer, spraakuitvoer en bediening van

• 16 holle braillecellen

smartphone of PC, invoer van tekst, de Actilino

• ATC technologie

biedt het je allemaal.

• 8 braille-invoertoetsen

Door middel van de ingebouwde Bluetooth-

• 2 spatietoetsen

technologie, luidspreker en microfoon blijf je in

• 16 aanraakschakelaars

contact met de wereld. Er kunnen vier

• 2 driewegtoetsen

apparaten tegelijkertijd verbonden zijn met de

• 1 joystick

Actilino, drie via Bluetooth en één via USB. De

• 1 USB-poort (type a voor toetsenbord)

Actilino biedt ook audio over Bluetooth aan,

• 1 USB HID aansluiting (type c voor computer

waarmee je de spraakuitvoer van je scherm-

of oplader)

lezer kunt afspelen via de ingebouwde

• 16 gb geheugen, micro sd

luidspreker van de Actilino. Natuurlijk is ook

• Draadloze Bluetooth technologie

het aansluiten van een oortelefoon of headset

• Polyfone geluidsweergave

geen enkel probleem.

• Mini luidspreker
• Ingang voor oortelefoon 3.5 mm

Het ultieme compacte brailletoetsenbord

• Lithium-ion accu 3000 mAh

Met de Actilino heb je zowel een braillelees-

• Snellader (3uur)

regel als notitieapparaat verpakt in één

• Afmetingen: 166x109x29 mm

apparaat. Met dank aan de ingebouwde HID-

• Gewicht: 420 gram

(human-interface-device) technologie wordt de
Actilino automatisch herkend door een
computer, zonder daarvoor extra software of
drivers te hoeven installeren. Windows schermlezers zoals JAWS, Window-Eyes, NVDA en
Supernova kunnen gebruikt worden met de
Actilino, zowel via USB als Bluetooth. De
Actilino is tevens compatibel met Apple iOS en
Android.

Geniet van de ergonomie
De brailletoetsen van de Actilino zijn zodanig
geplaatst dat je op een aangename manier
tekst kunt invoeren. Bovendien is de joystick
tijdens het typen eenvoudig bereikbaar. Het
detecteren van de leespositie zorgt ervoor dat
Bergrand 222

je relaxed kunt lezen, zonder telkens scroll-
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toetsen te hoeven indrukken. De unieke holle

tel. 0165 536156

braillecellen van de Actilino zorgen bovendien
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voor de ideale, ergonomische leespositie.

info@babbage.com

• Batterijduur: gemiddeld 30 uur

