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RUBY digitális kézinagyító készülék
Áttekintés:
- 10,2 cm átmérőjű LCD kijelző
- Könnyed kivitelezés (218 gramm)
- 3 nagyítási mód
- Képkimerevítés
- Kihajtható karral
- 2 óra folyamatos használat
- Hálózati adapterrel, akkumulátorral vagy elemmel is használható
A RUBY digitális kézinagyító azoknak készült, akiknek a szövegolvasás és látás területén segítségre van
szükségük, mivel a hagyományos nagyítók csak kis területre fókuszáltan működnek.
A RUBY 10,2 cm átmérőjű, színes, nagy fényerővel rendelkező képernyője lehetővé teszi a számlák
elolvasását és a levelek, csekkek írását. A készülék olyan kicsi és diszkrét, hogy könnyen befér egy
zsebbe, ezért tökéletes útitárs a hétköznapi tevékenységekben, mint élelmiszerboltban, gyógyszertárban,
bankban, könyvtárban, könyvesboltban, étteremben vagy bármilyen más helyen, ahol apró betűket,
feliratokat kell elolvasni.
A RUBY könnyen használható azoknak is, akik nem járatosak a technika világában. Csak kapcsolja be
egy gombbal, helyezze az olvasandó terület fölé és állítsa be az Önnek megfelelő nagyítást egyszerűen a
zoom gombbal. A távolság az asztaltól állandó marad, a felnagyított kép pedig megjelenik a kijelzőn. Egy
gombnyomással beállíthatja a képernyőn a 4 nagykontrasztú színes szöveges módot.
Egy kar kinyitásával használhatja a RUBY-t hagyományos nagyító üvegként – de nézze mindezt erősebb
kontrasztokkal, torzításmentesen.
Nyomja meg a képkimerevítés gombot és hozza közelebb a képet a kényelmes olvasás érdekében.
Részletes leírás:
- Nagyítási tartomány: 2x - 14x, nyitható karral, sík papíron: 5x 7,5x és 10x-es
- Kamera: Teljesen színes mód és 4 hangsúlyozott kontraszt az olvasáshoz: fekete szöveg fehér
háttérrel, fehér szöveg fekete háttérrel, sárga szöveg kék háttérrel vagy sárga szöveg fekete
háttérrel.
- Elem:
4 db újratölthető elemmel működik
2 óra folyamatos használat
2 óra töltési idő
Eldobható/hagyományos elemmel is működik
- Kijelző:
10,2 cm átmérőjű LCD kijelző
- Dimenziók:
125 mm x 75 mm x 34 mm (165 mm vastag kihajtható karral)
- Súly: 218 gramm
Szállító táskával és univerzális adaptereket tartalmazó töltővel.

