ONYX OCR
Meeneembare beeldschermloep met spraak
De ONYX OCR vergroot en leest elk
gedrukt document voor. De heldere stem, de
haarscherpe vergroting en het uitstekende
contrast maken het lezen zoveel
gemakkelijker. Schakel over van vergroting
naar spraak en laat de ONYX OCR de tekst
voorlezen wanneer zelf lezen je teveel
vermoeit. Leg gewoon het document onder
de OCR-camera, activeer de spraakfunctie en
luister hoe de aangename stem de tekst
voorleest zonder je ogen te vermoeien.

Deze vier-in-één-oplossing combineert
twee aparte camera’s: een voor het
omzetten van tekst naar spraak en een voor
het vergroten van documenten of het
bekijken van de ruimte om je heen. Op deze
manier bekijk je wat je wil, of het zich nu op
je bureau bevindt of aan de andere kant van
de kamer.
De ONYX OCR is een beeldschermloep
voor gebruikers die vergroting met spraak
wensen te combineren. Deze draagbare
oplossing combineert twee camera’s en
een 24-inch aanraakscherm. Het kan een
volledig A4’tje weergeven op het scherm en
vergroot tot 131 keer.

De ONYX OCR combineert het beste van
wat er op de markt is in één enkel design.
Met deze vier-in-één-oplossing kan je tekst
vergroten op je bureau, schrijven, je hobby’s
uitoefenen, objecten op afstand bekijken,
jezelf bekijken met de spiegelfunctie en
luisteren naar je documenten terwijl ze
worden voorgelezen. Schakel vlotjes
tussen het lezen met je ogen en het
luisteren met je oren. Leg je document
onder de vaste OCR-camera links op het
toestel, tik op het aanraakscherm en luister
naar de voorgelezen tekst zonder je ogen te
vermoeien.
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ONYX OCR – Freedom Scientific (VFO)

Kenmerken
•

Vier-in-één-beeldschermloep met twee
aparte camera’s voor objecten op
afstand, documenten, spiegelfunctie en
OCR-tekstherkenning.
Aanraakscherm: tik op het scherm en
laat voorlezen vanaf de gewenste
positie in het document
Geeft volledige pagina’s weer en
herkent de pagina-layout automatisch
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Autofocus HD-camera
OCR-camera 13 megapixels met heel
snelle tekstherkenning
Vergroting 1,7x tot 131x
24” Full Color TFT breedbeeldscherm
Wijs en lees: intuïtieve bediening op het
aanraakscherm
Goed overzicht: brengt een volledige A4
in beeld
Leesondersteuning met automatische
detectie van de tekstzones

Meer dan 60 voorleesstemmen in 31 talen
Opslaan en openen van documenten op SD-kaart of USB-stick
Grote iconen en grote letters in het menu
Aanpasbare leessnelheid en -volume
Digitaal fotoalbum
Ingebouwde stereo luidsprekers
Aansluiting voor hoofdtelefoon
Gewicht: 11,7 kg
Gemakkelijk mee te nemen op locatie
Geheugen voor instellingen per camerapositie
Aanpasbare leeslijn en beeldmasker
Freeze frame: beeld pauzeren
Vrije werkhoogte 41,6cm
Producent: Freedom Scientific
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