Informação do Produto

Bloco Notas c/ Linha Braille 20 Orbit Reader
ISO 22 12 21 | Taxa 6% IVA incluída | O Orbit Reader 20
é a linha Braille mais acessível do mundo. É um
dispositivo 3 em 1 exclusivo. Dispõe de um bloco de
notas, permite ler ficheiros de texto através da sua linha
Braille conectando-se a um computador ou smartphone
via USB ou Bluetooth.

Referência: 1910050

O Orbit Reader 20 é a linha Braille mais acessível do mundo. É um dispositivo 3 em 1 exclusivo. Dispõe de um bloco
de notas, permite ler ficheiros de texto através da sua linha Braille conectando-se a um computador ou smartphone
via USB ou Bluetooth.
Equipado com uma linha de 20 células e 8 pontos, o Orbit Reader 20 é baseado na revolucionária tecnologia de
células braille desenvolvida pela Orbit Research. A tecnologia inovadora usa componentes principais e processos de
fabricação para permitir Braille atualizável com qualidade exclusiva por uma fração do custo da tecnologia
piezoelétrica que tem sido usada em células braille até agora.
Permite ao utilizador ler qualquer arquivo a partir do cartão SD. Podem ser livros formatados em BRF e BRL,
arquivos de texto ou arquivos em qualquer formato. Isso permite que os alunos, especialmente em países em
desenvolvimento, tenham conteúdos gravados no cartão SD pelos professores e usem a unidade sem qualquer
conexão com um computador ou Internet. O leitor possui recursos para fácil navegação, inserção e edição de
favoritos, navegação em pastas, etc.
Como linha braille, o Orbit Reader se conecta a PCs e Macs, dispositivos iOS e dispositivos Android. Fornece
conectividade Bluetooth e USB e pode se conectar simultaneamente a vários dispositivos. Usando a capacidade de
leitura de ecrã no dispositivo de computação, como Voiceover, Brailleback ou leitores de ecrã de PC populares,
o utlizador pode controlar as funções de seu computador ou smartphone, usar seus aplicativos favoritos, ler e enviar
mensagens de texto e e-mail e navegar na internet.

Como bloco de notas, o Orbit Reader oferece todas as funções essenciais de criação e edição de arquivos. O
utlizador pode criar novos arquivos, salvá-los no cartão SD e editar arquivos existentes. O Orbit Reader também
inclui recursos de gerenciamento de arquivos, permitindo ao utilizador renomear, excluir, copiar e criar pastas e
arquivos.
O dispositivo é independente do idioma e as solicitações e menus podem ser facilmente localizados para diferentes
regiões.
Embora ofereça uma série de recursos, o Orbit Reader 20 é extremamente fácil de usar e permite a alternância
perfeita e instantânea entre os modos de leitor, bloco de notas e linha braille, bem como a seleção entre dispositivos
conectados, como um computador ou telefone.
O Orbit Reader 20 é muito compacto, pesando menos de meio quilo. Inclui um teclado de estilo Perkins de alta
qualidade com 8 teclas e uma barra de espaço. Também possui um teclado de cursor com 4 teclas de seta e um
botão de seleção, bem como teclas basculantes em cada lado da linha braille para controlar a navegação.
Na parte traseira da unidade há um recesso no qual estão localizados um slot para cartão SD, um soquete USB
Micro B e um botão liga / desliga.
A unidade é alimentada por uma bateria de lítio de carregamento rápido substituível pelo utilizador, que é
recarregada através da porta USB. É resistente a fluidos e poeira e a sua construção é otimizada para durabilidade
em condições ambientais extremas.

+ Informação
Tipo de Equipamento: Linha Braille c/ Bloco de Notas
Classificação do Produto (ISO): ISO 22 12 21
Código ISO | Categorias: (22) Produtos de apoio para comunicação e informação | (12) Produtos de apoio para
desenho e escrita | (21) Blocos de notas portáteis para Braille
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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