Informação do Produto

Relógio Zeitgeist 2 c/ Voz Portuguesa Caretec
ISO 22 27 12 | Taxa 6% IVA | O Zeitgeist 2 irá inspirá-lo,
um relógio com voz portuguesa com todos os tipos de
funções adicionais no estado da arte mais recente.

Referência: 2209060

O Zeitgeist 2 irá inspirá-lo, um relógio com voz portuguesa com todos os tipos de funções adicionais no estado da
arte mais recente.
Na prática uma caixa com três botões laterais, alto-falante fácil de entender, bateria de longa duração e até display, o
aparelho pesa apenas 29 gramas e cabe facilmente na palma da sua mão. O Zeitgeist 2 pode ser usado ao redor do
pescoço ou transportado como um relógio de bolso para economizar espaço.
Durante o desenvolvimento do Zeitgeist 2, foi dada muita importância à ergonomia, tanto no interior como no exterior.
A voz acústica ocorre por meio de uma voz natural, juntamente com pequenos trechos musicais de som chamados
toques. Com o foco em utilizadores cegos, o Zeitgeist 2 também pode oferecer suporte a pessoas com baixa visão
de todas as idades.
Funções:
Display gráfico
Configuração automática da hora via GPS
Leitura com voz clara
Leitura discreta tátil
Funções de cronômetro e alarme
Calendário
Gravador para lembretes de voz

Detetor de luz
Bússola
Pedômetro
USB tipo C para carregamento fácil

+ Informação
Tipo de Dispositivo: Relógio com Voz
Funcionalidades: Ergonomico de formato ligeiramente oval | Feito de plástico preto liso | Abertura para cordão de
pescoço | Três botões de metal | Bip acústico | Conector USB tipo C
Dimensões: 72 x 44 x 11 mm
Peso: 29 gr
Energia: Bateria recarregável de polímero de lítio integrada de 3,7 V e 400 mAh, com circuito de proteção
Classificação do Produto (ISO): ISO 22 27 12
Código ISO | Categorias: (22) Produtos de apoio para comunicação e informação | (27) Produtos de apoio para
alarme, indicação e sinalização| (12) Relógios e medidores de tempo
IVA: Taxa reduzida 6% IVA incluída
Garantia: 2 anos por defeito de fabrico
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