Informação do Produto

Ampliador Snow 4.3 Zoomax Technology
ISO 22 03 18 | 6% IVA | O ampliador Snow 4,3" da
Zoomax Technology, dispõem de tecnologia de imagem e
câmara avançada. Oferece imagem nítida mesmo com
baixa ampliação e movimento.

Referência: 1840100

O ampliador Snow 4,3" da Zoomax Technology, dispõem de tecnologia de imagem e câmara avançada. Oferece
imagem nítida mesmo com baixa ampliação e com movimento.
Fácil de usar com botões intuitivos o ampliador Zoomax Snow é um excelente auxiliar de leitura para deficientes da
visão. Sem aprendizagem, sem treino, três botões grandes e intuitivos apenas mostram como a lupa eletrônica
funciona diretamente e o mantém longe de instruções de operação problemáticas.
Pressione o botão captura para capturar a imagem para uma visualização clara e que pode até aumentar ou diminuir
o zoom ou alterar o modo de visualização da imagem estática suavemente.
Muito fácil de utilizar logo de início, com os botões grandes e o design único de controle de uma mão. Você pode ler
e escrever em qualquer lugar.
Características:
Conecte à TV, suporte PAL / NTSC
Bolsa de transporte e alça de pulso
Ajuste de ampliação suave
Funcionalidade de congelar ecrã
Sistema de memória inteligente (salvar a última configuração, incluindo modo de visualização, ampliação,
formato de TV, tons de tecla, etc.)

Economia de energia após nenhuma operação em 3 min
Especificações:
Câmara com foco automático
Ampliação 2x - 16x
Ecrã 4.3 ? tela TFT
Modo de cor 10 modos de cor
Peso: Com bateria 204g, sem bateria 165g
Dimensões 16 x 8 x 2,4 cm
Vida útil da bateria 3,5h de uso contínuo
Bateria recarregável de íon de lítio
Suporte de escrita dobrável
Suporte de conexão PAL / NTSC, conecte à TV

+ Informação
Lupas Electrónicas: Ampliador Bolso
Leitura de Ecrã (TTS): Não
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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