MOUNTBAT TEN WHISPERER
Máquina de Escrever Braille

TECASSISTIVA

Tecnologia & Acessibilidade

A máquina de escrever Mountbatten é um centro de aprendizado Braille completo, didático
e intuitivo para crianças e seus professores.

Moutbatten Whisperer

Máquina de Escrever Braille Whisperer
A resposta em áudio reforça o aprendizado e facilita o aprendizado autônomo. O ergonômica e leve ao
escrever teclado da Mountbatten é adequado para todas as crianças. Interação com aparelhos modernos
como iOS e Android leva as crianças ainda mais próximas ao seus amigos e familiares. A silenciosa escrita do
Braille da Mountbatten Whisperer facilita completa inclusão. A Whisperer é também a máquina de escrever
Braille mais rápida. A bateria de longa duração permite ainda mais flexibilidade em salas de aula em geral
ou em qualquer lugar que você deseja que seus filhos se interagem com o Braille.
Conecte o teclado QWERTY, interface com seu computador PC ou Mac via USB, conecte sem fio com seu
dispositivo iOS ou Android para aproveitar todos os benefícios de uma silenciosa, mesmo assim potente
Mountbatten Whisperer. Os aplicativos MB-Comm e MBMimic facilitam quando você precisa imprimir um
documento, atividades escolares, ou carta em braille. Recursos de comunicação adicionais como o Whiteboard ou Chat enriquecem suas atividades de comunicação.

Características Técnicas
Retorno em áudio;

Conectividade PC/Mac via USB;

Silenciosa;

Conectividade iOS/Android via Bluetooth;

Operação com bateria;

Funciona como uma leve e portátil impressoras
Braille;

Bateria de longa duração;
Teclado leve;
Impressão de dois-modos e conversão em Braille;
Multiplos idiomas;

Impressão em Braille;
Capacidade de gráficos em Braille;
Entrada para teclado QWERTY direto;
Aplicativos MB-Comm/MBMimic.

Para crianças e seus professores desde a escola primária até a universidade, a Mountbatten oferece conectividade, recursos e software para suportar necessidades de aprendizado. Engage as crianças no processo do
aprendizado, oferecendo a plataforma para a pré escrita, pré alfabetização, e pré habilidade do computador,
e veja o que eles estão fazendo - seja em braille ou não.

Dimensões			

12 x 24 x 45 cm

Peso				

4,7 kg

Energia				

Bateria interna regarregável

Durabilidade da bateria		

20 horas de uso padrão, 5 horas no modo de impressão braille

Papel				

Papel sultite de 80 g (recomendado), a papel Braille de 140g

Idiomas				

Disponível em muitos idiomas e códigos braille

Incluso			
				

Carregador, pacote de inicialização com papel 80g A4, software
MB-Comm (MBMimic disponível no AppStore e Play Google store)

Opcional			

Teclado QWERTY externo de PC

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

www.tecassistiva.com.br

