Informação do Produto

Leitor Etiquetas Foxy Reader c/ Voz Portuguesa
ISO 22 30 03 | Taxa 6% IVA | Anexe uma etiqueta
autoadesiva ou etiqueta (para roupas) nos seus itens e
registe o seu conteúdo. Os nomes gravados são salvos
automaticamente pelo Foxy Reader.

Referência: 2211170

Anexe uma etiqueta auto adesiva ou etiqueta (para roupas) em seus itens e registe o seu conteúdo. Os nomes
gravados são salvos automaticamente pelo Foxy Reader. Os rótulos e etiquetas são resistentes à água e possuem
marcas tacteis para serem facilmente encontradas com os dedos.
Cartas Foxy
Estas cartas de jogar incluem etiquetas que são invisíveis a olho nu. Mas elas podem ser identificadas pelo Foxy
Reader em qualquer ponto da carta e as informações podem ser dadas discretamente ao jogador por meio de fones
de ouvido. Os cartões também podem ser facilmente identificados na parte de trás quando em cima da mesa. Isso
permite que pessoas cegas brinquem com amigos com visão.
Funções:
Notas de gravação: por ex. gravar lista de compras e ouvi-lo no supermercado
MP3-Player para ouvir música
Cartas Foxy: 52 cartas de baralho + 2 jokers para jogar com pessoas cegas ou com visão através do uso de
fones de ouvido; identificação dos cartões de ambos os lados
5 níveis de volume

+ Informação
Tipo de Dispositivo: Leitor de Etiquetas
Dimensões: 130 x 10-35 mm
Peso: 72 gr
Acessórios Incluídos: 1 Foxy-Reader | Microfone | 1 mini-cabo USB | 1 cabo de carregamento | auscultador de ouvido
| 1 cordão | 240 etiquetas táteis Foxy (etiquetas autoadesivas) | 5 etiquetas táteis Foxy (etiquetas à prova d'água para
roupas) | cartas Foxy
Classificação do Produto (ISO): ISO 22 30 03
Código ISO | Categorias: (22) Produtos de apoio para comunicação e informação | (30) Produtos de apoio para
leitura | (03) Materiais de leitura falados
IVA: Taxa reduzida 6% IVA incluída
Garantia da Marca: 2 anos por defeito de fabrico
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