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Magnilink TAB

De MagniLink TAB is ontwikkeld om het

de tablet. Bovendien kan de hoogwaardige

dagelijks leven gemakkelijker te maken voor

externe camera gebruikt worden voor het

mensen met een visuele beperking. De TAB is

lezen van teksten op grotere afstanden. Deze

gemakkelijk mee te nemen naar diverse

eigenschappen maken de Tab breed inzetbaar

locaties en is in enkele seconden startklaar.

voor lezen, schrijven en het bekijken van

Het systeem focusseert volledig automatisch,

objecten in iedere denkbare situatie.

beschikt daarnaast over diverse kleurenschema’s en kan gemakkelijk in en uit zoomen om

Aansluiten en communiceren

tekst te vergroten. Bovendien kan de Magnilink
TAB tekst hardop voorlezen.

De Magnilink TAB is gemakkelijk te verbinden
met elk WIFI netwerk en is bovendien te

Een complete oplossing

verbinden met verschillende Bluetooth
accessoires. Een internetbrowser en andere

De Magnilink TAB is een totaaloplossing

applicaties zijn met een simpele aanraking te

gebaseerd op een Microsoft Surface pro tablet

openen. De Magnilink TAB brengt toeganke-

met een groot 12,3" scherm. Hiermee beschik

lijke communicatie met de rest van de wereld

je over een complete mobiele oplossing voor

binnen handbereik.

papieren en digitale documenten. De TAB is
geschikt voor elke kleine taak, maar is zeker

Flexibiliteit

geschikt voor langdurig lezen. De Magnilink
TAB is te gebruiken als beeldschermloep met

De Magnilink TAB heeft een touchscreen met

Bovendonk 27

ingebouwde OCR (tekstherkenning), of als een

extra grote knoppen, speciaal voor slecht-
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complete computer.

zienden. De TAB kan bediend worden door op

tel. 0165 536156

Voor het lezen van teksten kan er gebruik

het scherm te vegen of met een bluetooth

info@babbage.com

gemaakt worden van de interne camera van

toetsenbord te verbinden. De functionaliteit is

www.babbage.com

Magnilink TAB

voor iedere individuele gebruiker aan te

vrijwel gelijk mee aan de slag kunt. Dit maakt

passen. Als bepaalde functies niet gebruikt

de TAB ideaal om te gebruiken op school,

hoeven te worden kan de bijbehorende

thuis of op het werk. Een kwestie van

bediening verwijderd worden.

uitklappen en aanzetten.

Luister naar je tekst

Technische specificaties

Dankzij de krachtige software van de Tab met

• Tablet and stand

ingebouwde OCR en spraakuitvoer wordt

• Model:

gescande tekst omgezet naar bewerkbare tekst

• Schermgrootte:

en voorgelezen met een stem van

• Resolutie:

hoogwaardige kwaliteit. Er zijn verschillende

• Afmetingen opgevouwen:

weergavemodi beschikbaar om de leessnelheid te verhogen, langdurig te lezen en
gemakkelijker lezen mogelijk te maken.

12.3”

2736 x 1924
365 x 300 x

30mm (B x D x H)
• Afmetingen uitgeklapt: 230 x 310 x 350
mm (B x D x H)
• Gewicht:

Een kwestie van uitklappen en
aanzetten.

Microsoft Surface Pro

2,9 kg

• Externe afstand camera
• Vergroting:

0,8-40x

• Verversingsfrequentie: 60 Hz
Bovendonk 27

Waar je ook bent, laat de Magnilink TAB zich,

• Lengte:
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vanwege de eenvoudige opvouwbaarheid en

• Gewicht:

tel. 0165 536156

laag gewicht, snel inpakken en meenemen. De

info@babbage.com

Magnilink TAB start snel op waardoor je er

www.babbage.com

Camera en arm: 620 mm
700 g

