Informação do Produto

Leitor Daisy e Gravador Digital EVO E10 Tifloreader
ISO 22 30 03 | Taxa 6% IVA | O leitor Daisy E10 é um
modelo bastante procurado, após começar a trabalhar
com os principais sintetizadores de voz a nível
internacional. Recentemente, o software foi atualizado de
modo a torná-lo mais acessível a cegos, pessoas com
visão reduzida e idosos.

Referência: 2410010

Recentemente, o software do TifloReader foi atualizado de modo a torná-lo mais acessível a cegos, pessoas com
visão reduzida e idosos.
As principais alterações no novo software incluem: inclusão de lembrete de voz, possibilidade de retroceder e
avançar na gravação após começar a ouvi-la, ajuste dos parâmetros de gravação movidos para o menu sistema,
calculadora falante.
Memória interna de 8GB, memória externa expansível até 32GB
Navegação por voz a cada comando
Recetor de rádio
Gravação de alta qualidade, microfone externo, cancelamento de ruído
Hora, data e ano falantes
5 alarmes distintos
Lembrete de voz
Bússola falante
Calculadora falante
Ligação USB 2.0

+ Informação
Leitores Autónomos: Leitores Daisy
Funcionalidades: Formato de áudio compatível: MP3, WMA, WAV, FLAC, APE, AAC, OGG, RA, M4A | Formato de
arquivo compatível: TXT, DOC / DOCX, HTM, HTML, EPUB, PDF |
Interfaces (Conexões ): Interface USB 2.0 | Microfone integrado | Slot para cartão de 32 GB |
Outros: Navegação por voz para cada etapa da operação | Marca tátil em cada botão | Design de cores de contraste
para deficientes visuais e utilizadores idosos | Recetor de rádio | Fala hora, data e ano | Lembrete de voz |
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: 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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