Informação do Produto

Leitor Autónomo i-Reader 2 Rehan Electronics
ISO 22 30 21 | 6% IVA | O leitor autónomo i-Reader
fornece ao utilizador uma experiência de conversão de
texto em fala portátil e fácil de usar, usando vozes que
soam naturalmente.

Referência: 2413050

O leitor autónomo i-Reader fornece ao utilizador uma experiência de conversão de texto em fala portátil e fácil de
usar, usando vozes que soam naturalmente. O utilizador também tem a opção de escolher entre vozes masculinas
ou femininas e pode selecionar um dos seguintes idiomas: holandês, sueco, turco, português, russo, dinamarquês,
italiano, inglês (GB), inglês (EUA), polonês, francês , Alemão e espanhol.
O leitor autónomo i-Reader contém as opções básicas, como o ajustar a velocidade de leitura e o volume.
Além disso, ao conectar um monitor ao i-Reader, poderá visualizar o documento digitalizado e ler junto com o texto
falado por meio de palavras destacadas.
Modelo compacto e leve
Inclui bolsa de transporte
Tempo de inicialização: 45 segundos
Bateria interna para uso móvel
Controles fáceis de usar
Navegação de texto usando as teclas de seta
Pausa de texto
Vários idiomas disponíveis
Diferentes opções de velocidade de leitura
Solução de som interno com excelente qualidade de som
Reconhecimento de coluna

A4 totalmente legível

+ Informação
Leitores Autónomos: Leitor Autónomo Portátil
Síntese de Voz: Português
Autonomia: Autonomia até 3 horas
Energia: Adaptador 12V / 3A | Bateria interna para uso móvel |
Interfaces (Conexões ): Conectores VGA & HDMI | Entrada para auscultador |
Acessórios Incluídos: Adaptador de energia | Bolsa de transporte | Auscultadores
Dimensões: 55 x 43 x 59 cm
Peso: 1,96 kg
Classificação do Produto (ISO): ISO 22 30 21
Código ISO | Categorias: (22) Produtos de apoio para comunicação e informação | (30) Produtos de apoio para
leitura | (21) Máquinas de leitura por caracteres
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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