SARA CE

Le i t o r A u t ô n o mo

TECASSISTIVA

Tecnologia & Acessibilidade

O digitalizador e leitor autônomo Sara CE tem uma câmera posicionada sobre o documento
que digitaliza e lê automaticamente o material impresso posicionado.

Sara CE

Captura da imagem automática e rápida
O Sara CE é um aparelho de digitalização, leitura e edição com câmera, topo de linha, para pessoas cegas e
de baixa visão. O Sara CE oferece digitalização e leitura de materiais impressos de forma rápida. A câmera automaticamente reconhece uma nova página, então o Sara CE captura a nova imagem a qualquer momento
que você virar a folha.

Digitalizar, ler e salvar
O Sara CE é capaz de digitalizar os mais diversos materiais: livros, revistas, rótulos de medicamentos, e ainda é
capaz de ler livros em áudio, incluindo no formato DAISY. Você poderá também salvar os arquivos digitalizados
no seu hard drive ou no seu pendrive USB.

20 páginas por minuto, leitura contínua multi-páginas;
Conecta linha Braille - tanto Braille abreviado
quanto não abreviado;
18 falas e idiomas de alta qualidade incluso - não
precisa comprar idiomas adicionais;

Detector de movimento que automaticamente
reconhece uma nova página, o Sara CE captura a
nova imagem a qualquer momento que você virar
a folha;
Conecta o monitor - saída VGA.
35 combinações de cores de fundo de monitor e
texto para baixa visão.

O aparelho de digitalização e leitura Sara CE é a nova geração dos clássicos leitores autônomos Sara CE, da
Freedom Scientific. Este novo leitor autônomo tem uma câmera posicionada sobre o documento que automaticamente digitaliza e lê o material impresso. O OCR é extremamente rápido. Combinando vozes de leitura
com recursos de baixa visão torna o produto ideal para deficientes visuais, independente da sua limitação
visual.

Apoio para baixa visão
Conecte o Sara CE a um monitor para aproveitar os muitos recursos para baixa visão, incluindo capacidade de
mudar o tamanho e a cor do texto, e cores de fundo; aumentar o espaçamento entre as letras; e realçar palavras no momento que elas estão sendo faladas.

Leitura contínua multi-páginas
O Sara CE disponibiliza um modo de digitalização rápido que permite folhear continuamente o livro, e devido
à percepção automática do movimento, assim que você vira uma nova página, o Sara digitaliza sucessivamente de forma automática, possibilitando a leitura contínua multi-páginas.
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Elétrica

Comunicação

Características
da Câmera

Medidas

Geral

Características Técnicas

Garantia					

1 ano

Altura / Largura / Profundidade			

9,9 cm / 30,5 cm / 39,4 cm

Peso						

2,9 kg

Distância da mesa de leitura à câmera		

40,5 cm

Sensor de Imagem				

5 Megapixeis

Definição de Cor				

Cores Reais

Alimentação da Câmera				

USB

Características Extras				

Detecção de Movimento

Memória Interna				

Disco rígido de 160GB

Memória Externa				

Ligação para pen drive

Ligação para Monitor				

Sim

Ligação para Linha Braille			

Sim

Duplo Auto Falante Stereo			

Sim

Voltagem				
Frequência					
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100-240V AC
50-60 Hz
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