Informação do Produto

Linha c/ Teclado Braille Focus 14 Blue
ISO 22 39 09 | Taxa 6% IVA incluída | A 5ª geração da
linha Braille Focus 14 Blue está mais robusta e mais forte
do que nunca. A Focus 14 Blue combina conforto,
portabilidade e recursos avançados para usar em
qualquer lugar.

Referência: 1911060

A linha Braille Focus 14 Blue 5ª geração é uma linha Braille de 14 células compacta e robusta e pronta para ir com
você a qualquer lugar.
Possui um teclado de 8 pontos confortável e fácil de usar e conectividade Bluetooth 4.1 e USB-C para que possa
alternar entre cinco dispositivos conectados.
Use-a com seu smartphone, tablet ou laptop, ou use o bloco de notas integrado para fazer anotações na hora ...
perfeita para o seu estilo de vida ativo.
Linha Braille Ultra-portátil - 5ª Geração!
A 5ª geração do Display Braille Focus 14 Blue está mais robusta e mais forte do que nunca. Construímos a caixa de
alumínio e aço, adicionamos amortecedores para absorver o choque e isolamos fisicamente as células Braille para
criar uma linha Braille para atender às demandas do utilizador ativo.
A Focus 14 Blue combina conforto, portabilidade e recursos avançados para o dispositivo de interface Braille final
para ir a qualquer lugar. Um teclado de 8 pontos altamente responsivo e conectividade USB-C e Bluetooth® 4.1
perfeita tornam a Focus 14 Blue a companheira ideal para smartphones, iPads®, tablets e outros dispositivos móveis.
O novo recurso bloco de notas permite fazer anotações e ler livros, mesmo quando não estiver conectado.

Características:
14 células Braille Teclado Braille de 8 pontos Braille perfeito com uma sensação mais nítida e uniforme
Compacto e durável - projetado para portabilidade
Controles convenientes do painel frontal e rockers NAV personalizáveis
Os exclusivos NAV Rockers permitem que você role rapidamente por linha, frase, parágrafo ou percorra um
documento
Botão de menu, convenientemente centralizado acima dos botões do roteador do cursor, para acesso rápido
ao calendário, relógio, conexões Bluetooth e muito mais
Bloco de notas integrado com leitor de livros BRF
Cartão Micro SD de até 32 GB
Personalize a firmeza dos pontos Braille com VariBraille
Micro conector USB-C - sempre com o lado certo para cima para reduzir o desgaste
Carregar bateria via USB
Estojo de transporte exclusivo para uso
Recursos de compatibilidade e conectividade Conectividade Bluetooth 4.1 - alterne entre cinco dispositivos
Bluetooth e uma conexão USB
Compatibilidade imediata com Apple® iOS 11 ou posterior e dispositivos Android
Use com JAWS para fala combinada e acesso Braille
Use com JAWS para o modo de estudo de Braille para aprender e ensinar Braille
Funciona com JAWS BrailleIn ™ para entrada de Braille e controle total no Windows®

+ Informação
Tipo de Equipamento: Linha Braille c/ Bloco de Notas
Número de Células : 14 Células Braille
Dimensões: 195 x 78 x 19 mm
Peso: 283 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 da Marca: 2 anos por defeito de fabrico
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