Informação do Produto

Ampliador Ruby® XL HD Freedom Scientific
ISO 22 03 18 | 6% IVA | O fino Ruby XL HD com um ecrã
de 5”, vai para qualquer lugar consigo. Pode ampliar até
14x - livros, fotografias, jornais, medicamentos, etiquetas
e muito mais.

Referência: 1829070

O RUBY XL HD dispõe de uma ampliação cristalina e de alta definição na palma da sua mão.
O fino RUBY XL HD com um ecrã de 5”, vai para qualquer lugar consigo. Pode ampliar até 15x - livros, fotografias,
jornais, medicamentos, etiquetas e muito mais.
O RUBY XL HD é fácil de aprender e usar, seja em casa, no escritório ou em viagem Os botões tácteis codificados
por cores facilitam o ajuste da ampliação, o modo de cor ou adicionam uma linha de leitura ou máscaras.
A pega dobrável muito conveniente tem duas posições para agarrar de forma firme e equilibrada ao ler rótulos de
embalagens ou frascos de prescrição.

+ Informação
Lupas Electrónicas: Ampliador Bolso
Ampliação: Ampliação ajustável de 2x até 14x
Tamanho do Ecrã: Ecrã 5" HD
Câmara: Câmara HD autofocus 5 megapixel
Modos de Visualização: 20 Modos de seleção de cores de alto contraste

Funcionalidades: Iluminação LED embutida | Congelamento de imagem | Guarda até 80 imagens | Permite enviar
imagens para PC | Linhas e máscaras para ajudar na leitura
Leitura de Ecrã (TTS): Não
Autonomia: Até 3 horas de uso contínuo
Carregamento Bateria: 3 horas
Dimensões: 138 x 88 x 20 mm
Peso: 300 gr
Outros: Incluí bolsa, carregador e cabo USB
Classificação do Produto (ISO): ISO 22 03 18
Código ISO | Categorias: (22) Produtos de apoio para comunicação e informação | (03) Produtos de apoio para ver |
(18) Sistemas vídeo de ampliação de imagem
IVA: Taxa reduzida 6% IVA incluída
Garantia: 2 anos por defeito de fabrico.
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