Informação do Produto

Linha c/ Teclado Braille Esys 40 BT Eurobraille
ISO 22 39 09 | Taxa 6% IVA incluída | As linhas Braille
Esys são bem mais do que apenas linhas Braille com
teclado. Possuem aplicativos internos como bloco de
notas, agenda, despertador e uma calculadora. As
informações podem ser armazenadas no cartão micro SD
incluído.

Referência: 1905030

As linhas Braille Esys são bem mais do que apenas linhas Braille com teclado. Possuem aplicativos internos como
bloco de notas, agenda, despertador e uma calculadora. As informações podem ser armazenadas no cartão micro
SD incluído
Ajudam você a navegar pelos diferentes aplicativos do seu telefone, tablet ou computador para ler ou escrever emails e mensagens de texto, gerenciar seus contatos ou navegar na Internet.
Compatível com os leitores de ecrã (Jaws, VoiceOver, Talk-Back, SuperNova, NVDA, etc.), e podem ser usadas com
os sistemas operativos existentes.
Escolha o modelo adequado às suas necessidades:
12 células: A companheira perfeita para o smartphone
24 células: Mobilidade sem compromissos
40 células: A parceira do seu computador
64 células: Ideal para uso escolar e profissional
80 células: A escolha ideal para o seu local de trabalho

+ Informação
Tipo de Equipamento: Linha Braille c/ Bloco de Notas
Funcionalidades: Bloco de notas, agenda, despertador e calculadora.
Número de Células : 40 Células Braille
Navegação: Joysticks + Barras de rolagem de navegação (4)
Conectividade: mini USB + Bluetooth
Interfaces ( Conexões ): mini USB + micro SD (cartão de memória)
Autonomia: Até 17 horas
Compatibilidade ( S.O ): Windows XP, 7, 8.1 e 10 | Apple OSX | iOS | Android | Linux
Compatibilidade ( Leitor Ecrã ): Jaws + VoiceOver + Talk Back + Supernova + Window-Eyes + Mobile Speak + Cobra
+ NVDA
Acessórios Incluídos: Bolsa protetora incluída nos modelos Esys12, Esys24 e Esys40
Dimensões: 32.5 x 8.6 x 2.0 cm
Peso: 675 gr
Classificação do Produto (ISO): ISO 22 39 09
Código ISO | Categorias: (22) Produtos de apoio para comunicação e informação | (39) Dispositivos de saída para
computadores | (09) Dispositivos alternativos de saída
IVA: Taxa reduzida 6% IVA incluída
Garantia: 2 anos por defeito de fabrico
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