FOCUS 40 BLUE
Li n h a B r a i l l e

TECASSISTIVA

Tecnologia & Acessibilidade

A Focus 40 Blue é uma linha Braille completa e compacta, se adapta ao usuário ajustando a
firmeza do ponto Braille.

Focus 40 blue

Compacta e completa Focus 40 Blue
A Linha Braille Focus 40 Blue é um dispositivo Braille completo. A compacta e fina linha Braille Focus 40 Blue
tem um teclado de 8 pontos Braille e conectividade Bluetooth que fornece acesso aos sistemas de operação
Windows, Apple, Android e Symbian para entrada e saída Braille completa e vasto controle de dispositivos de
celular e computador.

Para todas as horas
Com seu estojo de transporte único, a Focus 40 Blue é a companheira ideal para recolher notas, apontamentos, contatos, etc. no seu smartphone, iPad, ou outro qualquer dispositivo de celular.

A Focus Blue possui Modo de Estudo Braille (para ensinar Braille);
O usuário pode ajustar a firmeza do ponto Braille;
Superfície da linha Braille contínua, sem divisão entre as células;
2 Teclas de Navegação no documento flexível com balanceadores de navegação programáveis por linha,
sentença, parágrafo, ou por deslocamento de painel clássico.

Ajuste a Focus 40 Blue para se adaptar ao usuário
A Linha Braille Focus 40 Blue é o única que permite você ajustar a firmeza do ponto Braille, facilitando a leitura
do Braille para jovens, idosos, e aqueles com menos sensibilidade nos dedos.

JAWS e modo de estudo Braille
A Focus 40 Blue combina o melhor da tecnologia Braille, um teclado confortável no uso e layout de controle,
e conectividade USB e Bluetooth em um design extremamente compacto e leve.
A Focus 40 Blue tem 40 células Braille sem divisão entre as células, com um teclado braille de resposta extremamente rápido em um novo tamanho ainda menor.

A Freedom Scientific há anos oferece suporte para alfabetização do Braille, com o software leitor de telas JAWS
e num esforço continuo para a redução do custo da linha Braille. Todas as linhas Braille Focus Blue oferecem
entrada e saída Braille com o JAWS BrailleIn™. Nossas Linhas Braille também incluem acesso ao modo de Estudo Braille interativo no JAWS para ajudar pessoas a aprender o Braille e a ter sucesso nos estudos, no trabalho,
e na vida pessoal.
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Compatibilidade

Comunicação

Teclas

Medidas

Garantia					

1 ano

Células Braille					

40

Posicionamento do Cursor			

40 - 1 para cada célula Braille

Teclado Braille					

8 teclas

Deslocamento do painel			

2 teclas encaixadas na parte frontal

Balanceadoras					

2 encaixadas na parte frontal

Seletoras					

2 teclas

Balanceadores de Navegação			

Nas extremidades da linha Braille

Ajustável					

Para rolagem rápida e panorâmica

Bluetooth					

2.0

USB						

2.0

JAWS BrailleIn™				
Modo de Estudo Braille			
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Elétrica

Geral

Características Técnicas

Altura / Largura / Profundidade			

1,9 cm / 33,7 cm / 8,2 cm

Peso						

650 g

Bateria						

Bateria íon-lítio recarregável USB		

Autonomia da Bateria				

20 horas (utilização típica)

Carga da Bateria				

Recarrega no PC via USB

Para Braille contraído
Quando utilizado com o JAWS, ferramenta 		
interativa para ensinar e aprender o Braille
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