Informação do Produto

Ampliador MagniLink Vision Full HD 23 OCR LVI
ISO 22 03 18 | 6% IVA | Agora três vezes mais rápido!
Ampliador de imagem que atende a todas as suas
necessidades! Recursos avançados e conversão de texto
em voz.

Referência: 1865610

A lupa que aprendeu a falar!
O ampliador MagniLink Vision TTS, é o ampliador de imagem mais avançado da LVI. Você tem a vantagem de ter
um ampliador de imagem de alta qualidade que também lê o texto em voz alta. Isso é o melhor dos dois mundos tudo num só produto! Use o modo ampliador de imagem para escrever ou ler e quando ficar cansado ou encontrar
passagens longas, basta alternar para o modo TTS (voz) para ouvir o texto exibido no ecrã. O texto falado é
sincronizado com o texto ampliado, é fácil de seguir, se desejar. Ou simplesmente recoste-se e deixe o MagniLink
Vision TTS fazer a leitura para si. Você vai achar que é repousante e agradável. Além disso, o modo de leitura ajuda
a maximizar sua resistência à leitura.
Operação fácil
O MagniLink Vision TTS foi projetado para operação intuitiva. Basta pressionar o botão laranja na caixa de controle
para alternar entre o ampliador de imagem e o modo de fala. Use os botões táteis para ajustar o volume, velocidade,
modos de exibição, etc. Se o papel estiver mal colocado, a orientação será corrigida automaticamente. O texto
também pode ser lido de cabeça para baixo e você receberá um aviso se o papel, por exemplo, for colocado com a
face para baixo.
Ajustável com muitas possibilidades
As preferências de aprimoramento de contraste, cores, fontes e muito mais podem ser ajustadas para cada utilizador

e idiomas adicionais podem ser adicionados a qualquer momento. O texto pode ser salvo ou aberto numa pen USB.
Além disso, em situações em que é desejável manter o som baixo, como numa biblioteca, o Vision TTS é equipado
com um auscultador de ouvido para audição pessoal.
Solução completa
O MagniLink Vision TTS é uma solução completa. Combina um excelente ampliador de imagem - com qualidade de
imagem superior, um design premiado, mesa de leitura suave como a seda e muito mais; com saída de voz. Esta é a
combinação perfeita para aumentar a velocidade de leitura e também é uma solução voltada para o futuro para
pessoas com perda degenerativa da visão.

+ Informação
Lupas Electrónicas: Ampliador Secretária 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.
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