Informação do Produto

Software Jaws® para Windows SMA USB
ISO 22 39 12 | Taxa 6% IVA | O JAWS é o leitor de ecrã
mais popular do mundo, desenvolvido para utilizadores de
computador cuja perda de visão os impede de ver o
conteúdo do ecrã ou navegar com um rato. O JAWS
fornece voz e saída em braille para os aplicativos de
computador mais populares em seu PC. Versão
USB DONGLE para uma maior comodidade.

Referência: 1921020

Versão USB DONGLE para uma maior comodidade.
O leitor de ecrã mais popular do mundo, O que é um leitor de ecrã? Um leitor de ecrã é um programa de software
que permite que um utilizador cego ou com deficiência visual leia o texto que é exibido no ecrã do computador com
um sintetizador de fala ou exibição em braille.
O JAWS é o leitor de ecrã mais popular do mundo, desenvolvido para utilizadores de computador cuja perda de visão
os impede de ver o conteúdo do ecrã ou navegar com um rato.
O JAWS fornece voz e saída em braille para os aplicativos de computador mais populares no seu computador com
sistema operativo Windows.
Leia documentos. e-mails, sites e aplicativos
Navegue facilmente com o rato
Digitalize e leia todos os seus documentos, incluindo PDF
Preencha formulários da Web com facilidade
Fácil de usar com um treino básico
Economize tempo com o Skim Reading e Text Analyzer Navegue na internet com as teclas de atalho
Características:

Dois sintetizadores multilingues: Eloquence e Vocalizer Expressive
Instalação com apoio de voz Conveniente recurso de OCR para arquivos de imagem ou documentos PDF
inacessíveis
Suporta Câmera PEARL para acesso direto a documentos ou livros impressos
Leitor DAISY gratuito
Funciona com o Microsoft Office, o Google Docs, o Chrome, o Internet Explorer, o Firefox, o Edge e muito
mais
Suporta Windows® 10, Windows 8.1 e Windows 7, incluindo telas sensíveis ao toque e gestos
Suporte para o conteúdo MathML apresentado no Internet Explorer que é processado com o MathJax
Economize tempo com o Skim Reading e Text Analyzer
Pesquisa rápida de informações na ponta dos seus dedos com o Research It
Totalmente compatível com o ZoomText, Fusion, MAGic e o OpenBook Scanning and Reading Software
Características avançadas:
JAWS Tandem Center disponível gratuitamente para ajudar com suporte e treinamento
Suporte opcional para Tandem Direct, Citrix,
Serviços de Terminal e Área de Trabalho Remota Linguagem de script poderosa para personalizar a
experiência do utilizador em qualquer aplicativo
Inclui drivers para todos os populares displays em Braille
Inclui vozes para mais de 30 idiomas diferentes
Distribuído mundialmente com vendas e suporte locais na maioria dos países

+ Informação
Tipo de Equipamento: Software de Leitura de Ecrã
Classificação do Produto (ISO): ISO 22 39 12
Código ISO | Categorias: (22) Produtos de apoio para comunicação e informação | (39) Dispositivos de saída para
computadores | (12) Software de saída especial |
IVA: Taxa reduzida 6% IVA incluída
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