READABLE
Folheador

TECASSISTIVA

Tecnologia & Acessibilidade

O Readable é um folheador rápido e automático, capaz de virar a página de um livro em
apenas 5 segundos com apenas um comando.

Readable

Funcionalidades do Readable
O Readable permite os usuários a ler livros impressos que não estão disponíveis digitalmente;
Um bloco de folhas soltas grampeadas também pode ser lido no Readable. Não é preciso digitalizar para
serem lidos no computador. Esse recurso é muito útil para estudantes;
Não fadiga os olhos dos usuários. Foi cientificamente provado que ler na tela do computador causa insônia;
É controlado por um transmissor infravermelho;
Usuários que não podem usar suas mãos podem utilizar o modo de digitalizar embutido. Não é preciso
comprar módulos extras;
O usuário pode ligar e desligar o Readable independentemente.

Principais opções
Ajustável: Para a espessura e qualidade do papel sem assistência de terceiros (Isso torna possível ler livros
grossos ou livros com diferentes qualidades do papel);
Evita rasgar o papel: Quando o papel está emperrado entre os rolos, um sensor pára o dispositivo para evitar
que o papel rasgue;
Luz de advertência: Quando problemas ocorrem na utilização do dispositivo, os LEDS no Readable começam
a piscar indicando o alarme;
Modos de operação:
Vira página em 5 segundos com um só comando,
rápido e automático;
Pode folhear livros de 0,1 a 6,5 cm de espessura, 12
a 33 cm de comprimento e 10 a 23 cm de altura;
Controles específicos para papel grosso e papel
acetinado;
Nenhuma parte do Readable gruda no papel. Isso
significa que ele não danifica seu livro;

Ao contrário dos outros folheadores o Readable
pode ser posicionado em ambos os lados da cama
ou invertido com o usuário deitado na cama;
Controle direto por transmissor infra-vermelho;
Entrada para acionador externo que pode ser
conectado ao transmissor ou diretamente no
próprio folheador;
Inclui acionador “botão Companheiro em Braço
de Trabalho Pesado”.

Operação direta: Adequado quando o usuário pode operar os seis botões do controle remoto;
Operação por Varredura: Alterna sucessivamente o comando disponível para seleção, o dispositivo irá
circular através das 6 diferentes funções. Selecione a ação desejada puxando
o botão.

Assistand (acessório vendido separadamente)
Suporte de cama para o Readable!
Usando o Assistand para o Readable é mais conveniente que posicionar o Readable na mesa de cabeceira.
O sistema para ajustar o ângulo e a altura facilita o posicionamento do Readable conforme a sua preferência.

O Readable é o folheador desenvolvido para melhorar a qualidade de vida de pessoas com deficiência motora e idosos que gostariam de ler sem precisar de ajuda. Sua função é folhear as páginas de um livro de
variados tamanhos através de comandos dados por controle remoto ou por controles próprios do usuário via
conexão por infra-vermelho.

Com o Assistand, o Readable pode ser colocado de qualquer lado da cama.
O Assistand com rodas (com função de trava) facilita o deslocamento do suporte na sala e posicioná-lo na
posição desejada.
O Assistand com Barra de Ângulo pode ser usado se o usuário precisa colocar o Readable do seu lado, o
Readable pode ser inclinado verticalmente facilitando a leitura do usuário.

Telefone: (11) 3266-4311 | 3170-2098

www.tecassistiva.com.br

1 ano

Máximo de altura				

33 cm

Mínimo de altura				

12 cm

Máximo de Largura				

23 cm

Mínimo de Largura				

10 cm

Livro de 29,7 x 21 cm				

Espessura máxima de 5 cm			

Livro de 24 x 17 cm				

Espessura máxima de 6,5 cm

Livro de 17 x 10,6 cm				

Espessura máxima de 2,8 cm

Medidas

Altura e Largura Máxima / Comprimento		

32,5 - 33,0 cm / 45 cm / 56,7 cm

Peso						

13 kg

Voltagem					

100-230 v AC

Consumo					

Aproximadamente 5 W

Elétrica

Espessura do
Papel

Garantia					

Tamanhos
Padronizados

Geral

Características Técnicas
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