Informação do Produto

Ampliador Amigo 7 HD Enhanced Vision
ISO 22 03 18 | 6% IVA | O ampliador Amigo HD exibe
incríveis imagens em alta definição, nítidas e com cores
vibrantes, a qualquer distância, num amplo ecrã de 7".
Tão leve e simples de usar, você nunca vai querer ficar
sem ele.

Referência: 1822050

O ampliador portátil Amigo HD exibe incríveis imagens de alta definição cristalinas com cores vibrantes, a qualquer
distância, numa grande ecrã LCD widescreen de 7 polegadas.
Tão leve e simples de usar, você nunca vai querer ficar sem ele. Coloque-o diretamente sobre o material de leitura
ou segure-o para ver um item à distância. Ajuste a ampliação e o contraste com um simples toque de um botão. Leia
etiquetas de preços, menus, rótulos, placas de rua e muito mais, em qualquer lugar!
O ampliador Amigo HD é a escolha perfeita para ler e-mails, revistas, jornais, receitas, livros, ver fotos de família, ver
objetos a distâncias variadas e salvar as imagens capturadas para visualização posterior. Oferece duas posições de
mãos livres na mesa, permitindo que você leia, escreva, pague contas e trabalhe facilmente.
Um design leve e portátil torna o Amigo HD o companheiro perfeito quando você está em casa ou em movimento.
Recomendação Importante: Este produto é um dispositivo médico. Leia cuidadosamente as instruções de
utilização.

+ Informação

Lupas Electrónicas: Ampliador Portátil
Ampliação: Ampliação ajustável de 1.4x até 25x
Tamanho do Ecrã: Ecrã 7" HD
Modos de Visualização: 28 Modos de seleção de cores disponíveis
Funcionalidades: Botões táteis grandes e fáceis de usar | Foco automático e manual para visualização de objetos a
qualquer distância | Indicador de bateria fraca | Relógio | Salve imagens com capacidade de ampliar, mover, alterar
os modos de visualização
Leitura de Ecrã (TTS): Não
Autonomia: De 3 até 5 horas (depende da intensidade de brilho)
Energia: Bateria Recarregável
Dimensões: 140 x 100 x 30 mm
Peso: 580 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: 2 anos por defeito de fabrico.
Recomendações | Informações : Este produto é um dispositivo médico. Leia cuidadosamente as instruções de
utilização.
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