Informação do Produto

Ampliador Compact+ HD Optelec
ISO 22 03 18 | 6% IVA | O ampliador de mão Compact+
HD para pessoas com dificuldades de visão. Amplia os
textos e imagens até 10x, num ecrã de alta definição com
11 cm. Leve e confortável, pode usá-lo em qualquer lugar,
para ler um livro, um menu de restaurante, rótulos e muito
mais.

Referência: 1830060

O texto que costumava ser muito pequeno, agora pode ser ampliado no tamanho ideal para si, nas configurações de
cor da sua preferência. Projetado para andar sempre consigo e ler qualquer coisa, a qualquer hora e em qualquer
lugar.
O ampliador Compact + HD oferece muito mais do que ampliadores óticos. Ele oferece ampliação ajustável para
todos os tamanhos de caracteres e tipos de documentos, para que não precise de ter outros ampliadores com
diferentes intensidades de ampliação. Graças ao ecrã widescreen brilhante, você lê claramente o texto e visualiza
imagens e objetos.
O ampliador Compact + HD tem uma ampliação inicial pequena, para que você possa ver mais do conteúdo no ecrã
e desfrutar de uma visão geral maior. Além disso, pode ser usado com ou sem a pega. Para ler etiquetas de preços e
placas enquanto faz compras, a pega pode ser dobrada.vPara ler e navegar num jornal ou revista, você pode dobrar
a pega e descansar as mãos e os braços sobre a escrivaninha ou mesa. Ou segure com a pega a Compact + HD
facilmente sobre o documento.
O ampiador Compact + HD é feito de materiais de alta qualidade, dando ao produto uma aparência moderna.
Experimente agora e experimente o conforto e a alegria da leitura com esta nova lupa Optelec.
O Compact + HD é o mais recente ampliador de vídeo da família de produtos portáteis Compact HD da Optelec.

+ Informação
Lupas Electrónicas: Ampliador Bolso
Ampliação: Ampliação ajustável de 3x até 10x
Tamanho do Ecrã: Ecrã 4,3" HD
Modos de Visualização: Cores para ver fotografias e imagens | 4 combinações de cores de alto contraste para
facilitar a leitura, incluindo texto preto em fundo amarelo
Funcionalidades: Iluminação LED integrada para iluminação uniforme | Pega retrátil | Guarda até 4 imagens
capturadas com opções para ajustar a ampliação e cores de alto contraste
Leitura de Ecrã (TTS): Não
Autonomia: Até 3 horas de uso contínuo
Carregamento Bateria: 3 horas
Dimensões: 130 x 80 x 33 mm
Peso: 252 gr
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: 2 anos por defeito de fabrico
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