RUBY HD

Lup a E l e t r ô n i c a P o r t á t i l

TECASSISTIVA

Tecnologia & Acessibilidade

As lupas eletrônicas portáteis Ruby oferecem auxílio para todas as pessoas com baixa visão
que necessitam de ajuda para ler textos e detalhes.

Ruby HD

Características Técnicas

Tela LCD de 4.3 polegadas;

20 Modos de visualização de cor de alto contraste;

Zoom contínuo com ampliação de 2x–13x;

Função Congelar Quadro com ampliação ajustável;

Leitura rápida sem perder o foco;

Máscaras e linhas de leitura ajustáveis;

Luz LED embutida;

Salve até 80 imagens e envie para o computador
através da porta USB;

Design leve e ergonômico;
Braço articulado multi-funcional;
O braço se torna apoio para leitura horizontal;
Botões táteis com cores de alto contraste para
fácil orientação;

Tamanho tela				

LDC de 4.3 polegadas (10,9 cm)

Níveis de ampliação			

Zoom contínuo com ampliação de 2x -13x

Iluminação do texto ampliado		

Luz LED embutida

Altura / Largura / Profundidade		

7,4 cm / 12,4 cm / 3,6 cm

Peso					

226,8 g

Bateria					

Recarregável ou descartável AAA

Durabilidade da bateria			

2 horas de uso contínuo

Conectividade				

Conexão micro USB ao computador

Memória interna			

Armazena até 80 imagens

Recurso de modo de apresentação de slides;
Inclui bateria, carregador, pulseira, estojo e cabo
USB;
Suporte de leitura opcional.

A lupa eletrônica portátil Ruby HD combina uma câmera de alta definição em um equipamento compacto
e leve que oferece a ampliação que você necessita. A tela de 4.3 polegadas com a luz LED embutida oferece
imagens de alto contraste sem perder a qualidade. Pequeno o suficiente para caber no seu bolso, oferecendo
fácil acesso a fotos, receitas, etiquetas e muito mais. O Ruby HD é fácil de usar e tem recursos avançados para
tornar você mais independente.
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