Informação do Produto

Ampliador Ruby® 7 HD Freedom Scientific
ISO 22 03 18 | 6% IVA | A câmara PivotCam™ exclusiva,
oferece uma ampla gama de modos de visualização para
detectar, ler, escrever, trabalhar em hobbies, visualização
à distância e até mesmo uma visualização automática de
imagem espelhada.

Referência: 1822050

O novo portátil Ruby® 7 HD facilita a leitura.
O ecrã de sete polegadas pode mostrar mais texto e amplia até 24 vezes. Este dispositivo ultra portátil pode ir a
qualquer lugar com facilidade.
O Ruby® 7 HD é fácil de aprender e usar. Use o suporte inclinado para ler livros, revistas e correspondência.
A câmara PivotCam ™ exclusiva, oferece uma ampla gama de modos de visualização para detetar, ler, escrever,
trabalhar em hobbies, visualização à distância e até mesmo uma visualização automática de imagem espelhada.
O Ruby® 7 HD combina conveniência e flexibilidade como líder na próxima geração de ampliadores de vídeo
portáteis.

+ Informação
Lupas Electrónicas: Ampliador Portátil
Ampliação: Ampliação ajustável de 2x até 24x
Tamanho do Ecrã: Ecrã 7" HD

Modos de Visualização: 20 Modos de seleção de cores de alto contraste
Funcionalidades: Iluminação LED embutida | Congelamento de imagem | Guarda até 100 imagens | Permite enviar
imagens para PC | Linhas e máscaras para ajudar na leitura | Câmara giratória PivotCam ™
Leitura de Ecrã (OCR): Não
Autonomia: Até 3 horas de uso contínuo
Dimensões: 211 x 147 x 25 mm
Peso: 510 gr
Outros: Suporta ligação HDMI
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: Todos os equipamentos estão abrangidos por uma garantia de conformidade de 3 anos. com a exceção de
consumíveis, componentes e acessórios, que terão a garantia referida pelos respetivos fabricantes.
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