Informação do Produto

Dispositivo de Leitura Portátil OrCam MyEye2
ISO 22 30 21 | 6% IVA | O OrCam MyEye transmite
informações visuais de forma audível, em tempo real e
offline

Referência: 2402020

Para pessoas cegas ou baixa visão
O OrCam MyEye é um dispositivo ativado por voz revolucionário que se anexa a praticamente qualquer armação de
óculos. Pode ler instantaneamente para si um texto de um livro, o ecrã de um smartphone ou de qualquer outra
superfície, reconhecer rostos, ajudá-lo a fazer compras sozinho, trabalhar de maneira mais eficiente e viver uma vida
mais independente!
Com uma tecnologia de ponta simples e intuitiva, o MyEye 2 pode ser facilmente usado por crianças, adultos e
idosos. Pode ler qualquer texto impresso ou digital.
O MyEye 2 é um dispositivo intuitivo com uma câmara inteligente que se encaixa numa armação de óculos normal.
Lê textos, incluindo: jornais, livros, menus de restaurantes, placas, rótulos de produtos e telas de computador.
Reconhecer rostos: A identificação em tempo real dos rostos é perfeitamente anunciada.
Identifica produtos: Identificação de produtos, possibilitando uma experiência de compra independente.
Fácil de usar: Responde intuitivamente a gestos simples da mão.
Portátil: Pequeno, leve e magneticamente montado em praticamente qualquer armação de óculos.
Funciona em qualquer lugar: Minúsculo, sem fio e não requer uma conexão com a Internet.
O OrCam MyEye é a melhor solução para deficiência da visão
A mais avançada tecnologia com inteligência artificial
Funciona com todos os níveis de perda da visão

Instantâneo, intuitivo e de fácil utilização
Sem fio, discreto e leve
Operação offline para uso em qualquer lugar
Sem preocupações em relação à privacidade de dados

+ Informação
Leitores Autónomos: Dispositivo Leitura Portátil
Funcionalidades: Câmera 13 Megapixels
Síntese de Voz: Português
Energia: Bateria recarregável 3.7V DC, nominal 320mAH
Dimensões: 122 x 25 x 13 mm
Peso: Dispositivo: 44,5 gr | Dispositivo + Caixa: 326,5 gr
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 da Marca: 2 anos por defeito de fabrico
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