EYE-PAL SOLO
Le i t o r A u t ô n o mo

TECASSISTIVA

Tecnologia & Acessibilidade

O Eye-Pal SOLO é um leitor autônomo fácil de usar, lê rapidamente e facilmente documentos
impressos. Controle de leitura através do movimento de mãos.

Eye-Pal Solo

Agora disponível para usuários cegos e de baixa
O primeiro e original dispositivo de ampliação e leitura, através da câmera, para pessoas com deficiência
visual. Rápido e fácil de usar, o SOLO tem fornecido também acesso para milhares de idosos. Esse dispositivo
que trabalha de maneira independente não exige especiais treinamentos e estará pronto para ser usado logo
que retirado da caixa.
Conecte o Eye-Pal a um monitor externo ou à TV para visualização nos monitores, texto ampliado ou para
assinar um cheque. Pesando aproximadamente 3 kilos pode ser levado a qualquer lugar.

Interface fácil do usuário
Tire o Eye-Pal da caixa, conecte, posicione um documento, livro ou jornal na base do dispositivo e em segundos você ouvirá a leitura em áudio. Para a leitura de outro documento, substitua o documento atual pelo
novo documento.
O posicionamento da página é indiferente, podendo posicionar o texto em qualquer direção. Não necessita
de exaustivos manuais ou de controles complexos.
O Eye-Pal é sinônimo de simplicidade, velocidade e precisão. Tão fácil de ser utilizada como uma cafeteria
automática.

Instantaneamente lê materiais impressos;

Começa a leitura automaticamente;

Fácil, rápido e preciso;

Pesa 3,18 kgs e 22,8 x 27,9 cm;

Começa a leitura automaticamente;

Pronto para ser utilizado logo que retirado da
caixa – sem complicações no aprendizado e fácil
de controlar.

Controle de leitura por reconhecimento do movimento das mãos;

Controle de leitura através
dos movimentos de mãos
Você precisa pausar durante a leitura? Faça movimentos de mão acima
da página. O Eye-Pal SOLO é tão preciso e responsivo que desta maneira
a leitura irá parar imediatamente. Para voltar à leitura, movimente sua
mão novamente e o Eye-Pal Solo continuará de onde parou.

O Eye-Pal SOLO é um digitalizador/leitor autônomo versátil e fácil de utilizar, desenvolvido para facilitar a vida
de pessoas cegas e com baixa visão.
O Eye-Pal SOLO lê alto rapidamente e facilmente quase tudo que é impresso; livros, jornais, revistas, cartas,
livros de receita e etc. Qualquer pessoa é capaz de utilizar o Eye-Pal, do mais velho até o mais novo. O EyePal foi desenvolvido para permitir que todos os deficientes visuais leiam facilmente o conteúdo de qualquer
documento de texto através do áudio.
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Geral

1 ano

Altura/Largura					

28 cm / 22,9 cm

Peso						

3 kg

Voltagem					

Bivolt

Elétrica

Garantia					

Medidas

Características Técnicas
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