ACE
Digitalizador, leitor e ampliador

TECASSISTIVA

Tecnologia & Acessibilidade

O Ace une OCR excepcional, design ergonômico e leve, portabilidade e fácil de usar, tornando
um ampliador e leitor eletrônico revolucionário e verdadeiramente preciso.

Ace

Fácil de carregar e de usar - mesmo para as mãos mais trêmulas:
Sem visor externo para ligar o dispositivo
Sem teclado de controle separado para dificultar o uso
Sem braços pesados para desdobrar ou instalar
Sem espera, começa a leitura em apenas 3 segundos

Em adição para páginas impressas padrão, o Ace lê precisamente outros tipos de textos impressos:
Revistas de papel brilhoso
Letras minúsculas como de bulas, embalagens de produtos e datas de validade - até fonte 5
Impressão fina
Embalagens de produtos
Garrafas e frascos redondos
Menus de restaurante

Grava textos em MP3, TXT, JPEG e PNG para futura consulta;
Todos os botões são grandes ou rotativos;
Tela incorporada de 10” para leitura ampliada;
Portátil com bateria para 10 horas;
2 câmeras HD de 5 MPx capaz de ler fonte tamanho 5;
Menos de 3 segundos para iniciar a leitura.

O Ace é um ampliador e leitor portátil revolucionário disponível para ajudar pessoas com dificuldades em ler
textos impressos.
Incorpora a tecnologia exclusiva da AbiSee AudioMinder, tornando o único leitor que também pode auxiliar
com a agenda de atividades diárias.
O Ace possui bateria para sua total independência. Por muito tempo você desejou que fosse possível levar o
seu leitor para um compromisso ou ao restaurante - e agora você pode!
Com 2 câmeras, controles fáceis e intuitivos e uma tela de 10” são integrados dentro de uma única unidade.
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Geral

1 ano

Altura / Largura / Profundidade			

26,6 cm / 31,4 cm / 8,6 cm

Peso						

1,5 kg

Fonte de Energia				

Bateria regarregável e/ou AC

Recurso de economizar energia			
						

Auto-standby economiza bateria
Modo Auto-sleep para a tela

USB						

2 portas

Saída para fones de ouvido			

Sim

Fonte de Luz					

Dual anti-glare built-in ultra bright LEDs

Visor						

Visor colorido de 10” polegadas

Câmera						

Duas câmeras HD de auto-foco de 5-MP

Visor, interface e leitura

Conexão

Elétrica

Garantia					

Medidas

Características Técnicas

Controle				

Botões grandes e botões giratórios embutidos

Tempo de leitura				

Menos de 3 segundos

Tamanho máximo do documento		

A4 e de Carta

AudioMinder					

Audio-guided activity center

Formatos de armazenamento			

JPEG, MP3, TXT, PNG

Opções de idiomas				

20 idiomas
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