ONYX PORTÁTIL HD
Ampliador Portátil

TECASSISTIVA

Tecnologia & Acessibilidade

O ampliador portátil oferece o conforto e a produtividade, características dos modelos
de ampliadores de mesa, junto com uma qualidade de imagem HD, área de ampliação
panorâmica, modos de cor configuráveis, e linhas e máscaras de referência ajustáveis.

Onyx Portátil HD

Recursos de Produtividade
33 modos de cor incluindo alto contraste, cor real e escala de cinza;
Ampliação Contínua: 1.9x até 141x (quando utilizado com monitor de 22-polegadas)
Câmera flexível três-em-um: à distância do documento embaixo da câmera e auto-visualização;
Congelar quadro permite você congelar a imagem na tela para revisão de perto de pequenos objetos ou
para manter a posição;
Trava de foco para manter a câmera focalizada no papel enquanto estiver escrever;
Sombra, máscaras e linhas de leitura;
Recurso localizar para facilmente diminuir o zoom, localizar a posição desejada e voltar a ampliação anterior;
Salve imagens diretamente em um cartão SD;
Automaticamente lembra sua última configuração em cada visualização;
Leia o que você quer, onde você quiser, com rotação da câmera em três direções;
Trabalhe em tela dividida e salve as imagens no seu PC quando estiver utilizando o software GEM®;
Capacidades de digitalização-e-leitura oferecendo texto editável quando utilizando o OpenBook.

Dobrável e fácil de carregar;
Controle remoto fácil de usar;
Cores de alto contraste customizáveis;
Salve imagens em um cartão SD;
Conecte em um PC ou monitor;

Visualização do documento embaixo da câmera, á
distância e auto-visualização;
Digitalize e leia alto o documento com OpenBook;
Recursos de sombra, máscaras e linhas de leitura;
Cor de Contraste.

O ONYX Portátil HD é um ampliador leve e portátil para leitura, escrita, e visualização de imagens ampliadas
a qualquer distância em casa, na escola, ou no escritório. A câmera flexível 3-em-1 oferece leitura do documento, visualização a distância, e auto-visualização. O auto-focus torna os itens claros, estando eles abaixo da
câmera ou distante.
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Geral

1 ano

Altura / Largura / Profundidade (fechado)

10,7 cm / 13,5 cm / 34,3 cm

Peso						

1,95 kg

Área de Digitalização			

Até tamanho A4 e papel carta

Ampliação					

1.9x até 141x contínuo (monitor de 22”)

HDMI						

Sim

USB 3.0 (vídeo)					

Sim

USB 2.0 (energia)				

Sim

Comunicação

Digitalização

Garantia					

Medidas

Características Técnicas

Incluso:
Bolsa de transporte, controle remoto, fonte de energia universal USB, cabos de energia e vídeo, software GEM.
Opcional:
Mesa de Leitura XY.
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