Informação do Produto

Software GoTalk Overlay Attainment
ISO 22 09 03 | 23% IVA | Criar sobreposições com uma
ótima aparência é fácil com o novo software de
sobreposição GoTalk. Esta versão atualizada vem com o
conjunto de símbolos e um recurso de pesquisa online
integrado que oferece acesso instantâneo a milhões de
imagens.

Referência: 2008320

Criar sobreposições com uma ótima aparência é fácil com o novo software de sobreposição GoTalk. Esta versão
atualizada vem com o conjunto de símbolos e um recurso de pesquisa online integrado que oferece acesso
instantâneo a milhões de imagens. Você pode exportar arquivos nos formatos PDF, JPG ou PNG para que seja fácil
enviar sobreposições por e-mail para outras pessoas.
As células de sobreposição agora podem conter várias imagens e caixas de texto, para que você possa criar painéis
de comunicação personalizados. Os recursos de edição permitem ajustar a cor, o tamanho e a fonte do texto. Mova,
amplie, gire e recorte fotos. Escolha entre dezenas de modelos prontos para todos os produtos AAC da Attainment
mais tamanhos de papel padrão. Imprima sobreposições em qualquer impressora jato de tinta ou laser.
Características:
Selecione entre dezenas de modelos pré-fabricados
Faça sobreposições de aparência profissional rapidamente
Pesquise imagens online facilmente (requer conexão com a Internet)
Adicione suas próprias fotos
Altere imagens e texto com o editor completo
Coloque várias imagens e caixas de texto numa célula
Salvar e imprimir sobreposições
Exportar sobreposições como PDFs, JPGs ou PNGs
Apenas Windows, XP ou superior.

+ Informação
Tipo de Dispositivo: Acessórios para Comunicadores
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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