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Informação do Produto

Comunicador iTalk2 c/ Níveis Ablenet
ISO 22 09 03 | 23% IVA | Grave 2 mensagens neste
digitalizador dedicado e, em seguida, reproduza activando
os dois botões de 6,4 cm. Inclui 4 minutos de tempo de
gravação, três níveis de gravação e suporta o uso de dois
manípulos externos para métodos alternativos de acesso.

Referência: 2002160

Grave 2 mensagens neste digitalizador dedicado e, em seguida, reproduza activando os dois botões de 6,4 cm. Inclui
4 minutos de tempo de gravação, três níveis de gravação e suporta o uso de dois manípulos externos para métodos
alternativos de acesso.
O comunicador iTalk2 com níveis tem o som digital melhorado e a duração da bateria pode durar várias semanas. Os
níveis tornam possível pré-gravar uma série de escolhas para utilização ao longo do dia, ou para gravar e armazenar
escolhas que são utilizadas regularmente.
Crie rapidamente e facilmente imagens imprimíveis para o seu dispositivo iTalk2 com Níveis com a aplicação gratuita
Symbol Overlay Maker. Disponível na App Store. A aplicação requer um iPad com iPadOS 13 ou mais recente.

+ Informação
Tipo de Dispositivo: Comunicador Simples
Tipo de Ativação: Pressão
Classificação do Produto (ISO): ISO 22 09 03
Código ISO | Categorias: (22) Produtos de apoio para comunicação e informação | (09) Produtos de apoio para
produção de voz | (03) Geradores de voz
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Todos os preços incluem IVA à taxa legal em vigor e podem ser alterados sem aviso prévio. A Megaserafim declina qualquer responsabilidade sobre eventuais erros nas
descrições e/ou referências dos produtos.
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IVA: Taxa normal 23% IVA Incluída
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