Informação do Produto

Ampliador Compact Mini Optelec
ISO 22 03 18 | 6% IVA | Basta posicionar o ampliador
Compact Mini sobre o material de leitura, visualizar a
imagem ampliada e alterar a aparência das cores do texto
de acordo com suas preferências.

Referência: 1830050

Basta posicionar o ampliador Compact Mini sobre o material de leitura, visualizar a imagem ampliada e alterar a
aparência das cores do texto de acordo com suas preferências.
Segurar este ampliador mini pela primeira vez irá surpreender a muitos - o peso (apenas 134 gramas) o torna a lupa
de bolso mais conveniente que oferece um ecrã de 3,5 polegadas.
O ampliador Compact Mini oferece a conveniência que se espera de uma solução moderna de bolso.
É fornecido completo com uma bateria recarregável embutida, oferecendo 3,5 horas de energia. Use o Compact Mini
na biblioteca, enquanto faz compras, viaja e em casa.

+ Informação
Lupas Electrónicas: Ampliador Bolso
Ampliação: Ampliação 5x, 8x e 11x
Tamanho do Ecrã: Ecrã 3,5"
Modos de Visualização: Cores para ver fotografias e imagens | 4 combinações de cores de alto contraste para
facilitar a leitura

Funcionalidades: Iluminação LED integrada para iluminação uniforme | Função de congelamento de imagem
Leitura de Ecrã (OCR): Não
Autonomia: Até 3,5 horas de uso contínuo
Energia: Bateria Recarregável
Dimensões: 70 x 90 x 17 mm
Peso: 134 gr
Outros: Suporte de leitura integrado
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: 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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