Informação do Produto

Comunicador BIG Step-by-Step Ablenet
ISO 22 09 03 | 23% IVA | Comunicador Grande Passo a
Passo. Com um total de 4 minutos de tempo de
gravação, este comunicador não tem limite para o número
de mensagens por nível.

Referência: 2002180

O Grande Passo a Passo é um digitalizador com uma superfície de ativação de 12,7 cm capaz de gravar mensagens
sequenciais, com um som digital melhor do que nunca e com mais de 25% de vida útil da bateria. As superfícies do
podem ser removidas e substituídas pela cor da sua escolha: Vermelho, Azul, Amarelo, ou Verde.
Também inclui uma tampa transparente para utilização de símbolos.
Os níveis são ideais para mensagens sequenciais pré-gravadas a serem usadas em horários específicos do dia por
exemplo, ou para gravar e armazenar mensagens sequenciais que são usadas regularmente (por exemplo – histórias
ou canções, passos de uma receita de culinária, ou curtas mensagens para estimular a comunicação).
Com um total de quatro minutos de tempo de gravação, não há limite para o número de mensagens por nível.
Crie rapidamente e facilmente imagens imprimíveis para o seu comunicador Grande Passo a Passo 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
Mensagens: Sequencial
Tipo de Ativação: Pressão
Força de Ativação: 142 gr
Superfície de Ativação: Ø12,7 cm
Mensagens | Níveis: O máximo que você puder gravar em 4 min | 3
Tempo Máximo Gravação: 4 minutos
Entrada para Manípulos: Sim | 1 manípulo
Saída para Brinquedo: Sim | 1
Energia: Pilha 1x 9V (não incluída)
Peso: 439 gr com pilha incluída
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
IVA: Taxa normal 23% 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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