FOCUS 80 BLUE
Li n h a B r a i l l e

TECASSISTIVA

Tecnologia & Acessibilidade

A Focus 80 Blue é a linha Braille mais completa e eficaz do mercado. São 80 células Braille,
8 teclas no teclado Braille e 21 teclas adicionais para controle total do computador.

Focus 80 blue

A Focus na educação
Todos os botões do painel frontal podem ser combinados com qualquer dos outros botões de deslocamento,
de varredura e dos cursores para selecionar blocos de texto, páginas ou para mover a determinadas zonas
do documento. A Focus 80 Blue permite o uso do JAWS em modo de aprendizado Braille, uma ferramenta
extremamente interativa para aprender e ensinar Braille ao aluno cego.
A Focus 80 Blue é uma solução extremamente importante para alfabetização e educação de pessoas com
deficiência visual. Ela permite que o cego leia, corrija e atualize o texto através do teclado Braille embutido,
permitindo a otimização e fluidez na alfabetização pelo Braille.

Suporte completo para todos os dispositivos
80 células Braille com 80 teclas de posicionamento
do cursor;

Compatível com os computadores Windows
OS, Mac OS, dispositivos Apple e Android;

Teclado Braille de 8 teclas silenciosas e de resposta
super eficaz;

Modo de Aprendizado Braille;

21 teclas adicionais de controle incluindo teclas
de deslocamento, botões de deslocamento, balanceadores, shift, entre outras funções;
Linha Braille sem divisão entre as células (sem cápsulas), para uma leitura mais eficaz e confortável;

Permite o ajuste da firmeza dos pontos;

Para além da compatibilidade com todos os computadores Apple, e com todas as versões do Microsoft Windows otimizadas por completo com o JAWS, a linha Braille Focus 80 Blue é a mais eficiente linha Braille do
mercado quando combinada com os dispositivos portáteis da Apple (através do VoiceOver) como também
com os dispositivos portáteis Android (através do BrailleBack). Para os sistemas Apple e Android, as linhas
Braille Focus têm desenvolvido modos de comunicação funcionalmente otimizados para tirar o máximo partido de todas as possibilidades de conjugação para controle do sistemas operativos portáteis, sem necessitar
de usar a tela tátil.

Autonomia de 10 horas da bateria de íons lítio,
recarregável através do USB;
Design inovador, compacto, ergonômico e elegante;

Inclui ligação Bluetooth 2.0.

Teclas frontais ergonomicamente colocadas para os polegares de fácil operação de todas as outras teclas funcionais
cuidadosamente estudadas para não causar qualquer lesão
por uso repetitivo permitindo um trabalho confortável durante várias horas consecutivas;

A FOCUS 80 BLUE é a linha Braille mais completa do mercado que une 80 células Braille

A conexão Bluetooth 2.0 e USB 2.0 permite ligar a linha Braille
Focus a todos os computadores e dispositivos atualmente no
mercado;

sem qualquer divisão, a um teclado Braille de 8 teclas incrivelmente sensíveis e silenciosas.

A linha Braille possui no total 21 teclas adicionais de controle para total interação com o JAWS, incluindo
2 Balanceadores de Navegação, que permitem uma navegação muito eficaz seja por linha, por frase, por
parágrafo, ou por deslocamento do foco, permitindo a leitura de grandes documentos de forma suave e sendo muito fácil deslocar-se para seção que necessita ler ou editar.

Velocidade de repetição ajustável para mais rápido varrimento
e deslocamento;
Otimizado com o JAWS BrailleIn™ para escrita em Braille Contraído;

A top de linha Focus 80 Blue foi desenhada ergonomicamente e otimizada para um natural posicionamento
das mãos, minimizando os movimentos e permitindo o uso repetitivo durante longas horas de trabalho de
forma muito confortável.

Permite o ajuste da firmeza dos pontos para mais confortável
leitura contínua do usuário;
Modo de Leitura Rápida para revisão rápida de arquivos.
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Medidas

Comunicação

Teclas

Garantia					

1 ano

Elétrica

Geral

Características Técnicas

Células Braille					

80

Posicionamento do Cursor			

80 - 1 para cada célula Braille

Teclado Braille					

8 teclas

Deslocamento do painel			

4 teclas encaixadas na parte frontal

Balanceadores de navegação			

Nas extremidades da linha Braille

Balanceadoras					

2 encaixadas na parte frontal

Seletoras					

2

Shift						

2

Barra de Espaço					

1

Bluetooth					

2.0

USB						

2.0

Altura / Largura / Profundidade			

2,3 cm / 58 cm / 8,9 cm

Peso						

1,02 kg
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Bateria						

Bateria íon-lítio recarregável		

Autonomia da Bateria				

10 horas em uso Bluetooth padrão

Carga da Bateria				

Recarrega no PC via USB
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