Síkképernyős
TFT modellek:
17” / 43 cm
19” / 48 cm
21” / 53 cm

TOPAZ áttekintés:
A TOPAZ modell hat
olyan beépített funkciót
kínál, amelyek más
megoldások esetében
többletköltséggel járnak:
• 16 nagyítási szint
• 28 nagy kontrasztú
szöveg-szín
kombináció
• Automata fókusz
• Extra nagyméretű
olvasólap
•

Nyomógombos
irányítás

•

Helyzetmeghatározó a
dokumentum helyének
pontosításához

TOPAZ asztali olvasótévé
A TOPAZ asztali olvasótévé sokkal könnyebben olvashatóvá
teszi a gépelt betűket, kézírást és kis részleteket, mint eddig
bármi. Csak helyezzen egy levelet vagy képet a mozgatható
olvasóasztalra, és állítson be olyan nagyítási mértéket és a
megjelenítési színt, ami a legjobb a szemének. Minden, ami
az olvasóasztal méretével megegyezik, nagyításra kerül.

Monitor nélküli - csak
kamera modell
CRT
monitor
modellek:
15”/38 cm
17”/43 cm

TOPAZ asztali olvasótévé
A TOPAZ-ba épített kamera 21,5 cm
magasan van az olvasóasztal fölött, így
rengeteg hely marad a munkához, íráshoz
és olyan tevékenységekhez, mint a kis
csavarok megszorítása a szemüvegkeretben,
tűbefűzés és varrás. Néhány példa, amikor a
készülék hasznos az olvasásnál:
•
•
•
•
•
•
•

Apróbetűs rész szerződésekben,
Számok a telefonkönyvben,
Gyógyszeres üvegek felirata, akár
henger alakú, akár szögletes dobozban,
Bármilyen formájú és nagyságú termék
címkéje,
Keresztrejtvény,
Hordozható telefonok és távirányítók
kezelése,
Újságok és TV-műsorok

SPECIFIKÁCIÓ
Méret:
11,84” / 300mm magas – monitor nélkül
17,2” / 437 mm széles
17,3” / 439 mm mély
Súly:
22 lbs / 10 kg – monitor nélkül
XY olvasólap:
Méretek: 17” x 15” x 1,84” / 437 mm x 381 mm
x 47 mm (körülbelül)
X mozgó méret: 16” / 406 mm
Y mozgó méret: 10,5” / 266 mm
Optika:
Automata fókusz, 18x optikai zoom
Színes kamera
Precíziós üveg optika
Nagyítási tartomány – 15” monitor: 2,2x – 56x
Nagyítási tartomány – 17” monitor: 2,4x – 63x
Nagyítási tartomány – 19” monitor: 2,7x – 70x
Nagyítási tartomány – 21” monitor: 3x – 78x
A termék megvásárolható:
„Informatika a látássérültekért”
Alapítvány
1146 Budapest, Hermina út 47.
Telefon: 06 (1) 273-3180, 06 (20) 425-5224
Fax: 06 (1) 273-3189
Informatikai ügyfélszolgálat: 06 (70) 295-9288
Internet: www.infoalap.hu; e-mail: ertekesites@infoalap.hu

A TOPAZ
csatlakozó készlet
jellemzői:
• Könnyen
csatlakoztatható
a számítógéphez
• Megnagyítja a
dokumentum és
a számítógép
képernyőjének
vízszintesen vagy függőlegesen osztott
képrészeit. Mindegyik képernyőrészlet
nagysága szabályozható.
• Kitakarható az a képrész, amire nincs
szükség
• Vízszintes és függőleges segédvonalak
segítik az olvasást

Áramellátás:
Bemeneti feszültség 100-240 V AC
Frekvencia 50-60 Hz
Áramellátás a monitornak – fali konnektor
Vezérlés:
Ki/bekapcsolás – nyomógomb
Színválasztás – nyomógomb
Nagyítás – 16 helyzetű tárcsa
Fókusz zár – nyomógomb
Fényerő – nyomógomb
Helyzet meghatározó sugár – nyomógomb
A specifikáció figyelmeztetés nélkül változhat.

