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Informação do Produto

Ampliador Transformer HD OCR Enhanced Vision
ISO 22 03 18 | 6% IVA | O Transformer HD OCR é um
ampliador portátil de alto desempenho, com uma câmara
3 em 1 Full HD 1080p, recurso Wi-Fi e OCR (Full-Text-toSpeech) incluído.

Referência: 1813050

O Transformer HD é o único produto no mercado de baixa visão compatível com TODOS os
sistemas operativos disponíveis: Windows, Mac, iOS, Android e Chrome!
O Transformer HD é um ampliador portátil (CCTV) de alto desempenho, com câmera Full HD 1080p 3 em 1,
capacidade Wi-Fi e leitura de texto (OCR) de página inteira opcional.
O Transformer HD possui conectividade Wi-Fi, HDMI e USB 3.0 integrada para seu laptop, computador desktop,
tablet ou monitor. Compatível com programas de software de ampliação, o Transformer HD OCR é uma solução
portátil e poderosa para baixa visão para a escola, trabalho ou casa.
Observação: o Chrome está disponível apenas para Transformer NÃO OCR, pois o Chromebook não oferece suporte
à funcionalidade OCR.
Recomendação Importante: Este produto é um dispositivo médico. Leia cuidadosamente as instruções de
utilização.
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Lupas Electrónicas: Ampliador Portátil c/ Voz
Leitura de Ecrã (OCR): Sim
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.
Informações | Código Produto | : Este produto é um dispositivo médico. Leia cuidadosamente as instruções de
utilização.
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