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a tecassistiva
A Tecassistiva - TECA foi fundada em 2007, visando atender a grande demanda reprimida
de produtos e serviços de qualidade com preços competitivos, que impediam há muitos
anos que as pessoas com deficiência no Brasil, tivessem acesso ao grande desenvolvimento tecnológico que vinha acontecendo em outros países.
Atuando como fomentadora e alinhada com os projetos públicos, a TECA se tornou em
poucos anos a líder do setor no Brasil e uma das maiores das distribuidoras internacionais
de Tecnologia Assistiva.
Esse crescimento exigiu o fortalecimento de seus canais de distribuição e de suporte,
principalmente para o atendimento de milhares de escolas, bibliotecas, universidades e
centros de pesquisa.
Para isso a TECA disponibilizou recursos ONLINE para a utilização de cada equipamento e
software por ela comercializados e de curso interativo ONLINE para o aprendizado e utilização do Braille, voltado para professores da rede pública.
Na área de desenvolvimento, além de localizar para o português do Brasil diversos programas de computador e equipamentos que distribui, a TECA está fazendo um investimento significativo, em conjunto com órgãos de fomento e parcerias internacionais, para
que o Brasil em curto prazo, se torne também um desenvolvedor e produtor de
Tecnologia Assistiva.
O desenvolvimento de projetos inovadores para pessoas com deficiência, com
sustentabilidade, tem sido o principal objetivo da TECA.
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Missão

Visão

Valores

Desenvolver e disseminar
Tecnologia Assistiva no
Brasil, por meio da oferta
de produtos e serviços
de excelência que contribuam para a melhoria
da qualidade de vida das
pessoas com deficiência e
da comunidade em geral.

Ser a empresa de referência em Tecnologia Assistiva, reconhecida pela comunidade, colaboradores,
fornecedores e investidores, pela qualidade de
seus produtos, serviços e
apoio institucional.

• Valorização da Pessoa
com Deficiência
• Ética

• Inovação

• Trabalho em equipe
• Qualidade

• Sustentabilidade
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Ampliadores e leitores autônomos

cegueira

Ace
Fabricante Freedom Scientific
O Ace é um ampliador e leitor portátil revolucionário disponível para ajudar pessoas com
dificuldades em ler textos impressos. Incorpora a tecnologia exclusiva da AbiSee Audio
Minder, tornando o único leitor que também
pode auxiliar com a agenda de atividades
diárias. O Ace possui bateria para sua total
independência. Por muito tempo você desejou
que fosse possível levar o seu leitor para um
compromisso ou ao restaurante - e agora você
pode!

8

• Com 2 câmeras, controles fáceis e intuitivos
e uma tela de 10” são integrados dentro de
uma única unidade;
• Grava textos em MP3, TXT, JPEG e PNG para
futura consulta;
• Todos os botões são grandes ou rotativos;

• Tela incorporada de 10” para leitura ampliada;
• 2 câmeras HD de 5 MPx capaz de ler fonte
tamanho 5;

• Menos de 3 segundos para iniciar a leitura.
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Ampliadores e leitores autônomos

Ampliadores e leitores autônomos

sara ce

Eye-Pal Solo

Fabricante Freedom Scientific

Fabricante AbiSee

O aparelho de digitalização e leitura Sara CE é a
nova geração dos clássicos leitores autônomos
Sara, 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.

• Conecta linha Braille;

• Conecta o monitor - saída VGA;

• 35 combinações de cores de fundo de monitor e texto para baixa visão;
• Gestão de arquivos OBX, ARK, RTF, TXT, DOC,
PDF, HTML, XLM e DAISY;
• Biblioteca clássica com livraria de 200 livros.

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.
• Instantaneamente lê materiais impressos;
• Fácil, rápido e preciso;

• Controle de leitura por reconhecimento do
movimento das mãos;
• Pesa 3,18 kgs e 22,8 x 27,9 cm;

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

• Começa a leitura automaticamente;

• Detector de movimento que automaticamente reconhece uma nova página, o Sara CE
captura a nova imagem a qualquer momento
que você virar a folha;
• 20 páginas por minuto, leitura contínua
multi-páginas;

• Painel integrado incluindo todas as funções
do equipamento;

• Memória interna com disco rígido de 32 GB;
• 18 falas e idiomas OCR incluso - não precisa
comprar idiomas adicionais;
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Ampliadores e leitores autônomos

Ampliadores e leitores para pc

onyx ocr
Fabricante Freedom Scientific
O Onyx OCR amplia e lê em voz alta qualquer
documento. A voz clara, ampliação e alto
contraste torna a leitura muito mais fácil.
Confortavelmente deixe de ler os textos ampliados e permita o ONYX OCR ler os documentos
para você quando a leitura se tornar muito
cansativa.

• Monitor Sensível ao Toque (tela touch
screen): com ícones e letras grandes;

• Visualização à distância, do documento, auto-visualização e funcionalidade OCR;

• Ampliação de 1.7x até 131x em um monitor
de 24 polegadas.

• Mais de 60 vozes de leitura em mais de 31
idiomas;

• Salva e abre documentos em um cartão SD ou
pen drive USB;
• Câmera OCR de 13 Megapixels;

Sara PC
Fabricante Freedom Scientific
O Scanner com voz Sara-PC converte documentos impressos em áudio, para que o deficiente
visual tenha acesso ao seu conteúdo, usando
reconhecimento óptico de caracteres (OCR)
instalado no seu PC. Dentre outras vantagens,
você poderá escolher o sintetizador de voz da
sua preferência, bem como:
• Acesso direto nos botões do scanner a 5
funções rápidas: abrir documento, digitalizar
e gravar, digitalizar e ler documento, copiar e
imprimir e pausar leitura;
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• Abre arquivos traduzidos para Braille,
extensões BRF e BRL, que são automaticamente convertidos para serem lidos;

• Possui gestão e leitura de arquivos RTF, TXT,
DOC, PDF, HTM, XML, OBX, ARK e DAISY;
• Possui ferramenta de ampliação: amplia até
16x, cores de alto contraste, salienta o texto
lido;

• Possui driver de áudio, editor de texto, recebe
e envia fax, calculadora, etc.
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computadores braille

computadores braille

elbraille 40
Fabricante Freedom Scientific

Liber
Fabricante Tecassistiva
O Liber é um computador braille completo com
uma potente câmera acoplada para digitalizar
documentos. Crie arquivos, digitalize textos
impressos, compartilhe através da internet,
ouça livros, tudo através de um dispositivo que
disponibiliza uma linha braille de 40 células,
teclado braille, retorno em áudio, conexão à
internet e muito mais.
• Linha braille de 40 células braille;

• Linha Braille com duplo cursor braille (um
para suporte braille, outro para suporte áudio);
• Teclado braille padrão perkins de 8 teclas;

• Retorno em braille e áudio as suas atividades;
• Conexão com um monitor para as pessoas
com baixa visão acompanharem o texto ampliado;
• Tela LCD de 1,3 polegadas para educadores
acompanharem a atividade dos alunos;
• Câmera acoplada no braço móvel permite
a digitalização de documentos impressos

e com a ajuda do software OCR o Liber lê o
texto digitalizado;

O Elbraille combina o poder e a flexibilidade
de um computador moderno que executa
Windows 10 com o JAWS e uma linha Braille
com um teclado braille completo que torna o
ElBraille um computador compacto e acessível.

• Função Aprendizado Braille para treinar o
conhecimento em braille;

• Executa o Microsoft Windows 10;

• Gerencie os seus arquivos na memória interna
ou externa (USB ou cartão SD);

• Microprocessador: Intel® Atom™ x5-Z8300,
Quad-Core 1.84 GHZ CPU;

• Teclado QWERTY;

• Possui calculadora básica, calculadora científica e calculadora estatística;

• Linha Braille: 40 células Braille, teclado Braille
de 8 teclas;

• Um modem 4G LTE integrado que suporta 7

padrões de rede celular: TDD-LTE, FDD-LTE,
TD-SCDMA, WCDMA, CDMA1X/EVDO, GSM/
GPRS/EDGE. Velocidade de download de até
150 Mbps, velocidade de upload de até 50
Mbps;

• 160 GB de memória interna, 2 GB RAM;

• Suporta Microsoft Office 2016, 2013, ou 2010;
• 2 auto falantes e entrada para fones de ouvido;
• Possui Bluetooth V4.2;

• Possui porta USB e Mini HDMI.

• Leia livros digitais em formato Daisy, ePub e
MP3;
• Acesse aos seus e-mails;

• Diferentes formas de personalização do
Liber para diferentes modos de utilização do
usuário;
• Gerenciamento de arquivos nas extensões
DOC, DOCX, PDF, RTF, TXT, XML, HTML, BRL,
BRF;
• Possui navegação por GPS;
• Tradução de textos.
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impressoras braille: formulário contínuo - acessório

impressoras braille: formulário contínuo

abafador
Fabricante index braille

index basic
Fabricante index braille
Impressora Braille de Papel de Formulário
Contínuo mais vendida do mundo e com mais
de 6.000 equipamentos instalados pelo Brasil.
A Index Basic tem uma história bem sucedida,
além de compacta, é fácil de usar. Utiliza papel de formulário contínuo para produzir impressão braille de ambos os lados.
• 340 páginas por hora e 120 caracteres por
segundo;
• 44 caracteres por linha em formulário
contínuo;

• Impressão direta de arquivos doc, docx, pdf e
txt, sem necessidade de software externo;
• Imprime direto de pendrive;

index basic

Android, sem necessidade de software;

• Compatível com software de transcrição
Braille Fácil;

• Impressão Braille horizontal e vertical em
modo “dobra-Z” para fácil encadernação;

• Painel de Controle com Braille, texto, luz LED
e retorno em áudio;
• Conexão: Wireless, Bluetooth, USB, Rede,
WebPrint, Pendrive;

• Gráficos Táteis de alta resolução - 100 DPI;
• Largura do papel: até 12,5 polegadas;

Para fazer um bom ponto Braille você tem que
deformar de forma permanente as fibras do
papel sem danificar a sua estrutura. O processo
mais indicado para fazer é martelando cada
ponto braille com sua forma contra o molde.
Assim você consegue um ponto firme, robusto
e duradouro. Quanto melhor for a qualidade
dos materiais envolvidos (como martelo positivo e negativo) mais som é causado pelo impacto do ponto braille.

escritório ou em uma sala de aula com o nível
de ruído agradável. Diminui cerca de 90% do
ruído, além do seu design atrativo.

O abafador de ruído da Index Basic oferece
ótima solução para abafar o som natural que a
impressora Braille Index Basic faz quando está
no processo de impressão. Torna a impressora
adequada para produção em Braille em um

• Coleta e armazena 100 páginas de formulário
contínuo;

• Nível de ruído somente 63 (dB);
• Cortador de papel exclusivo;

• Ventilação utilizando a ventoinha da impressora Braille;
• Suporta a impressora Index Basic;

• Materiais: MDF em branco, vidro temperado e
perfis de alumínio.

• Compatível com as plataformas Windows,
iOS, Android e Linux.

• Imprime a partir de dispositivos móveis, iOs e
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romeo 60

juliet 120

Fabricante enabling technologies

Fabricante enabling technologies

A Romeo 60 da ETC e a impressora braille
de impressão de um só lado portátil mais
poderosa já feita. Devido à sua performance
extraordinária e peso leve (7,2 kg), a Romeo
60 é a impressora portátil mais rápida já
desenvolvida. A Romeo 60 é capaz de imprimir
60 cps (em torno de 200 pph de um só lado) e
pode fazer isso continuamente 24/7 com um
braille impecável.

• Impressão de um lado do papel em braille de
alta qualidade (ponto braille ETC);
• Velocidade de impressão de 60 cps (aproximadamente 200 pph);
• Inclui conexões USB, rede e Wi-Fi;

• Inclui o software de Firebird Graphics;

• Capacidade de impressão de arquivos doc,
docx, pdf, txt, rtf com Direct Braille;

A Juliet 120 é muito mais do que somente
uma impressora braille. A Juliet 120 representa uma nova era de impressoras braille com a
mais moderna comunicação: Wi-Fi, Bluetooth,
Vozes Sintéticas de alta qualidade, Interface do
usuário Inteligente, teclas iluminadas e painel
de controle iluminado, tradutor braille incluso,
suporte remoto e muito mais.

• Impressão de um ou dois lados do papel em
braille de alta qualidade (Ponto Braille ETC
interponto)

• Velocidade de impressão de 120 cps (aproximadamente 400 pph)
• Inclui conexões USB, rede e Wi-Fi

• Inclui o software editor gráfico Firebird
Graphics

• Capacidade de impressão de arquivos doc,
docx, pdf, txt, rtf com Direct Braille

• Pesa somente 7,2 kg.

• Pesa somente 7,2 kg
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impressoras braille: formulário contínuo

impressoras braille: formulário contínuo

index fanfold

columbia

Fabricante index braille

Fabricante viewplus

Inovadora impressora Braille que imprime
em papel de formulário contínuo em alta
velocidade.
• Velocidade de impressão de 1000 páginas por
hora - 330 cps;
• Impressão direta de arquivos doc, docx, pdf e
txt, sem necessidade de software externo;
• Imprime direto de pendrive;

• Imprime a partir de dispositivos móveis, iOs e
Android, sem necessidade de software;
• Compatível com software de transcrição
Braille Fácil;

• Impressão Braille horizontal e vertical em
modo “dobra-Z” para fácil encadernação;

• Painel de Controle com Braille, texto, luz LED
e retorno em áudio;
• Conexão: Wireless, Bluetooth, USB, Rede,
WebPrint, Pendrive;

A Columbia é a combinação perfeita de
impressão de gráficos táteis e velocidade
de 100 cps. Formato do papel grande e líder
na indústria de gráficos táteis tudo em uma
impressora Braille de mesa conveniente.

• Caixa acústica integrada para abafar ruído
<60;

• 100 caracteres por segundo;

• Interponto Braille - impressão dos dois lados;
• Líder da indústria em gráficos táteis;
• Papel de formulário contínuo;

• Inclui software de transcrição Braille e edição
de gráficos.

• Gráficos Táteis de alta resolução: 100 DPI;

• Compatível com as plataformas Windows,
iOS, Android e Linux.
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impressoras braille: formulário contínuo

impressoras braille: folha solta

embraille
Fabricante viewplus
Impressora de mesa EmBraille - A solução de
impressão em Braille mais barata.
• Leve e Compacta, ocupa pouco espaço na
mesa;
• Alta qualidade de impressão de um lado;
• Até 25 caracteres por segundo;

• 3 alturas do ponto Braille diferentes para alta
resolução em gráficos táteis;

• Inclui software de transcrição Braille e edição
de gráficos;

• Impressora Braille com o menor preço do
mercado, e continua no padrão de confiabilidade da ViewPlus TIGER®;
• Fácil conexão USB.

index everest
Fabricante index braille
A Index Everest é a melhor impressora de
folha solta do mundo. O Braille em folha
avulsa é muito mais conveniente, você pode
comprar em qualquer papelaria, além de
ser mais barato que o papel de formulário
contínuo.

• Impressão Braille horizontal e vertical;

• Imprime 400 páginas A4 por hora e 120
caracteres por segundo;

• Alimentador de papel suporta até 50 páginas;

• 44 caracteres por linha;

• Impressão automática formato de livro (brochura);
• Imprime formato de papel A3 e A4 (entre
outros);

• Painel de controle com Braille, Texto, LED e
retorno em áudio;
• Conexão: Wireless, Bluetooth, USB, Rede,
WebPrint, Pendrive;

• Gráficos Táteis de alta resolução - 100 DPI;
• Largura do Papel: 132-297 mm;

• Comprimento do Papel: 255-590 mm;

• Compatível com as plataformas Windows,
iOS, Android e Linux.

• Impressão direta de arquivos doc, docx, pdf e
txt, sem necessidade de software externo;
• Imprime direto de pendrive;

• Imprime a partir de dispositivos móveis,
iOs e Android, sem necessidade de
software;

• Compatível com software de transcrição
Braille Fácil;
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impressoras braille: folha solta - acessório

abafador

index everest

Fabricante index braille
O abafador de ruído da Index Everest oferece
ótima solução para abafar o som natural que
a impressora Index Everest faz quando está
no processo de impressão. Torna a impressora
adequada para produção em Braille em um
escritório ou em uma sala de aula com o nível
de ruído agradável. Diminui cerca de 90% do
ruído, além do seu design atrativo.

impressoras braille: folha solta

index braillebox
Fabricante index braille

• Nível de ruído somente 58 (dB);

• Papel A4/A3 e carta / 27,9 cm x 43 cm;

• Para impressão Braille em papel em tamanho
padrão e de jornal;
• Armazena 50 folhas de papel;

• Ventilação utilizando a ventoinha da impressora Braille;
• Suporta a impressora Index Everest;

• Materiais: MDF em branco, vidro temperado e
perfis de alumínio.

Impressora de alta velocidade em produção
Braille.
• 900 páginas por hora e 300 caracteres por
minuto;

• Alimentador de Papel de grande capacidade mais que 400 páginas;
• Impressão direta de arquivos doc, docx, pdf e
txt, sem necessidade de software externo;
• Imprime direto de pendrive;

• Imprime a partir de dispositivos móveis: iOs e
Android, sem necessidade de software;
• Compatível com software de transcrição
Braille Fácil;
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• Impressão Braille horizontal e vertical;

• Painel de Controle com Braille, texto, luz LED
e retorno em áudio;
• Conexão: Wireless, Bluetooth, USB, Rede,
WebPrint, Pendrive;

• Caixa acústica integrada, desenvolvida para
ser silenciosa (<60dB);
• Imprime em papel de tamanho A3 ou de
11x17 polegadas, fácil de encadernar;

• Compatível com as plataformas Windows,
iOS, Android e Linux;

• Gráficos Táteis de alta resolução - 100 DPI;

• Alimentador de papel automatizado (abrir e
fechar).
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impressoras braille: braille e tinta

impressoras braille: braille e tinta

elite 200
emprint spotdot
Fabricante viewplus
A Impressora Tiger Emprint permite a impressão de Braille e tinta simultaneamente,
possibilitando o acesso de pessoas com deficiência visual e videntes ao mesmo documento.
• Velocidade de 50 caracteres por segundo;
• Permite impressão em Braille e Tinta;

• Qualidade de 20 dpi em Braille e 300 dpi em
impressão de cor;

• Alimentador de até 60 folhas soltas;

• Inclui software de transcrição Braille e edição
de gráficos;

• Permite transcrição e impressão do documento direto de programas como Word, Corel
Draw, Illustrator...;
• Possui 7 níveis diferentes de relevos;

Fabricante viewplus
A Impressora Braille Tiger Elite 200 é uma
rápida, silenciosa e compacta impressora Braille
de mesa capaz de imprimir em Braille, gráficos,
desenhos e converter imagens em relevos de
alturas variáveis.
• Velocidade de impressão Braille de até 200
caracteres por segundo (cps);

• Impressão interponto em papel de formulário
contínuo;

• Imprime Braille e tinta na mesma página
através do módulo de tinta InkConnect;

• Converte automaticamente imagens em
relevos de volumes variados em 7 níveis;

• Inclui software de transcrição Braille e edição
de gráficos;
• Permite impressões de diagramas para as
mesas táteis IVEO.

• Conexão via USB.
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impressoras braille: braille e tinta

impressoras braille: braille e tinta

premier 100

inkconnect

Fabricante viewplus

Fabricante viewplus

A Premier 100 é uma impressora Braille capaz
de imprimir em Braille, gráficos, desenhos
e converter imagens em relevos de volume
variável. A impressora Premier 100 oferece
rapidez e qualidade às impressões em Braille.
• Velocidade de impressão em Braille de até
100 cps (caracteres por segundo);

• Impressão interponto em papel de formulário
contínuo;

• Imprime Braille e tinta na mesma página
através do módulo de tinta InkConnect;

• Converte automaticamente imagens em relevos de volumes variados em 7 níveis;
• Inclui software de transcrição Braille e edição
de gráficos;

Acessório adicional para impressão de tinta nas
impressoras ViewPlus Elite e Premier
Produção em Braille em alta velocidade - Agora
com tinta!

premier e elite
• Adicionar texto em tinta aos seus documentos Braille - nunca foi tão rápido!;
• Impressão dos dois lados em Braille e tinta
automaticamente (de um só lado);

• Anexar a qualquer impressora Braille Premier
e Elite para maior versatilidade.

• Permite impressões de diagramas para mesa
tátil IVEO.
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impressoras braille: grande produção

impressoras braille: grande produção

marburg rotary
Fabricante brailletec

puma 7
Fabricante brailletec
Impressora Braille de produção pesada, com
capacidade de imprimir em papeis e diferentes
materiais como Zinco, alumínio, plástico, ferro,
etiquetas, entre outros.
• Tela touch fácil de usar com um gerenciador
do menu intuitivo;
• Recebimento, armazenamento e impressão
de arquivos via USB ou interface serial;

• Interponto fácil de ajustar placa após placa
- as placas são prendidas somente por dois
buracos;

Alta Produção de revistas e livros em Braille
que poupará muito tempo . Imprime até 26.400
páginas por hora (aproximadamente 6.600
folhas por hora). A impressora usa rolo de
papel, simultaneamente cria uma dobra no
papel e corta depois que for impressa

• Controle de Impressão de Gráfico e Texto
através de vários softwares, assim como:
Duxbury, Firebird, BrailleGraf, Monet, TactileView ou RTFC;

• Tamanho do Caracter: espaçamento do ponto
de impressão grande: 2,7 mm e espaçamento
do ponto de impressão médio: 2,5 mm;
• Tamanho da placa de impressão: DIN A 4 e
formato grande: 280 x 340 mm;

• Formato do Rolo: largura até 560 mm e diâmentro até 780 mm;
• Peso de transporte: 770 kg.

• Velocidade: Máximo de 15 CPS - Braille de 6
ponto.
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leitores digitais

leitores digitais

victor reader stream
victor reader stratus
Fabricante humanware
A nova geração de players Victor Reader
O player multimídia Victor Reader Stratus
oferece acesso de forma simples e prática a
livros DAISY, livros comerciais gravados, música
e documentos de informática. Você escolhe a
mídia: CD, cartões de memória SD ou memória
flash (pendrive). Se você é jovem ou de coração
jovem, se lê textos simples ou complexos, se
está no trabalho, escola ou em casa, existe um
Victor Reader Stratus adaptado às suas necessidades.
• Tela touch fácil de usar com um gerenciador
Reproduz livros DAISY, MP3 comerciais, CDs
de música, livros didáticos não gravados,
documentos de texto;

• Todo o conteúdo é facilmente acessível
através da tecla Estante;
• Alto-falante interno de alta qualidade;
• Alça de transporte integrada;

• Bateria recarregável e substituível;

• Velocidade de reprodução variável;

• Lembra sua posição atual de leitura em todos
os livros que estiver escutando;
• Temporizador para ativação automática de
modo de espera;
• Marcadores;

Fabricante humanware
O Victor Stream atende usuários cegos oferecendo acesso a livros digitais. Através de um
cartão de memória o usuário pode salvar textos
em formato DAISY, MP3, TXT, HTML, XML, entre
outros, e ouvir as informações por um fone de
ouvido ou som ambiente.

• Permite avanço e recuo do texto por botões
com menu em áudio brasileiro;

O Victor Stream permite a navegação simples
pelo texto, podendo explorar o conteúdo por
parágrafo, linha ou por palavra. Ainda é possível fazer marcações no texto para que seja
retomada a leitura do ponto que parou.

• Possui tecnologia de memorização da última
posição de leitura;

• Permite leitura de livros em formato Daisy,
MP3, TXT, HTML, XML, etc.;

• Permite configuração da velocidade de leitura;

• Possui marcadores para facilitar a localização
dos textos e pontos a serem retomados;
• Permite navegação em LDF por artigo,
parágrafo, frase, etc;

• Possui botões em alto contraste;

• Permite cartão de memória e conexão para
microfone;
• Possui saída de som Stereo;

• Conexão por USB ou cartão de memória.

• Tecla de informações fala o título do livro,
tempo e posição de leitura e carga da bateria.
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linhas braille

focus 80 blue
focus 40 blue
Fabricante freedom scientific
A Focus 40 Blue combina o melhor da tecnologia Braille, um teclado confortável no uso e
layout de controle, e conectividade USB e Bluetooth em um design extremamente compacto
e leve. A Focus 40 Blue tem 40 células Braille
sem divisão entre as células, com um teclado
de resposta extremamente rápido em um novo
tamanho ainda menor.
• A Focus Blue possui Modo de Estudo Braille

(para ensinar Braille);

• O usuário pode ajustar a firmeza do ponto
Braille;
• Superfície da linha Braille contínua, sem
divisão entre as células;

• Navegação no documento flexível com
balanceadores de navegação programáveis
por linha, sentença, parágrafo, ou por deslocamento de painel clássico.

Fabricante freedom scientific
A Focus 80 Blue é a linha Braille mais completa do mercado que une 80 células Braille 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.
• Permite leitura de livros em formato Daisy,
80 células Braille com 80 teclas de posicionamento do cursor;
• Teclado Braille de 8 teclas silenciosas e de
resposta super eficaz;

• 21 teclas adicionais de controle incluindo te-
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clas 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;
• Compatível com os computadores Windows,
Mac OS, dispositivos Apple e Android;
• Modo de Aprendizado Braille;

• Permite o ajuste da firmeza dos pontos;

• Autonomia de 10 horas da bateria de íons
lítio, recarregável através do USB;
• Inclui ligação Bluetooth 2.0.
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linhas braille

máquina de escrever braille

esys 40
Fabricante eurobraille
A EuroBraille Esys 40 é um avançada, potente,
autônoma e portátil linha Braille que permite
ao deficiente visual ler e escrever textos em
Braille na própria linha Braille, como também
no computador com auxílio de software leitor
de telas ou os textos do seu leitor autônomo.

• Possui bloco de notas, calculadora científica,
alarme e agenda;

• Linha Braille portátil e autônoma;

• Autonomia de 17 horas;

• 40 células Braille e 40 teclas de cursor;

• Oferece as opções de conexão por Bluetooth,
conexão mini USB e cartão de memória micro-SD;
• Teclado Braille de 10 teclas;

• Leitura do cartão através da linha Braille
(cartão transparente - On-The-Go (OTG)).

perkins
Fabricante perkins
Fabricada em 1951, a máquina de escrever
Braille Perkins Clássica continua a ser a mais
conhecida e usada mundialmente. A Perkins
Clássica é funcional e auxilia todos os dias as
pessoas cegas a escreverem suas anotações
e estudos sem necessitar do computador o
tempo todo. Durável e segura, suporta papel
Braille até formato A4.

• Possui 6 teclas do teclado Braille, barra de
espaço, tecla de retrocesso e de avanço de
linha;
• Suporta papéis até o formato A4;

• Guias de margem na parte de trás da
máquina;

• Disponível em três cores: azul, verde e
chumbo (conferir disponibilidade de cores);

• Inclui capa protetora e apagador de madeira.
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máquinas de escrever braille

tratapoint adaptive

tratapoint standard

Fabricante svec a spol

Fabricante svec a spol

Máquina de escrever Braille mecânica leve,
robusta e fácil de usar para pessoas cegas e
baixa visão
• Margens direita e esquerda ajustáveis;

• O sino toca 5 células antes do fim da linha;
• Suporte de fita dymo integradas para
impressão de fita dymo;
• Tecla de avanço de linha

• Tecla backspace;
• Silenciosa;

• Escolha a bolsa para transporte que desejar:
maleta ou mochila;
• Produzido em duas cores: azul e vermelho;

• Estabilidade melhorada, tecla de espaço fica
pressionada quando outra tecla está sendo
pressionada.

Máquina de escrever Braille mecânica leve,
robusta e fácil de usar para pessoas cegas e
baixa visão.

• Tecla de avanço de linha;

• Margens direita e esquerda ajustáveis;

• Escolha a bolsa para transporte que desejar:
maleta ou mochila;

• O sino toca 5 células antes do fim da linha;
• Suporte de fita dymo integradas para
impressão de fita dymo;
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• Tecla backspace;
• Silenciosa;

• Estabilidade melhorada, tecla de espaço fica
pressionada quando outra tecla está sendo
pressionada.
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máquinas de escrever e impressora

máquina de escrever e impressora

mountbatten mais
mountbatten
Fabricante harpo
Impressora e máquina de escrever Braille
eletrônica leve e portátil. Perfeita para o
ensino porque possui retorno em áudio, e
interatividade com o PC através de USB ou
série, permitindo um professor ver o conteúdo
a negro e interagir com os alunos cegos.
• Possui retorno em áudio simultâneo;

• O teclado é leve e silencioso na escrita;
• Possui conectividade PC/Mac via USB;

• Permite instalar o aplicativo MB-Comm (para
interação com o PC);
• Bateria com 20 horas de uso padrão;

• Disponível em múltiplos idiomas para o
retorno em áudio;

• Para os videntes: tela de visualização Mimic
LCD (opcional).
• Conexão a qualquer plataforma para
visualização da escrita.

Fabricante harpo
Além de uma máquina de escrever eletrônica e
portátil com retorno em áudio, a MB Whisperer
MAIS possui recursos únicos! Funciona como
uma impressora, graças a tecnologia Bluetooth
incorporada no aparelho, permite interação
com seu celular ou tablet e assim envie textos
para serem impressos na sua Mountbatten!
• Possui retorno em áudio simultâneo;

• Permite conexão com iOS e Android via Bluetooth;
• Permite Conexão com o PC e Mac via USB;

• Instale os aplicativos MB-Comm (para interação com o PC) e MBMimic (para interação
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com portáteis);

• Transcrição de Braille para impressão e de
impressão para Braille;
• O teclado é leve e silencioso na escrita;
• Bateria com 20 horas de uso padrão;

• Entrada para teclado QWERTY direto;

• Disponível em múltiplos idiomas para o retorno em áudio;
• Funciona como uma leve e portátil impressora Braille;
• Para os videntes: tela de visualização Mimic
LCD (opcional).
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máquina fusora

mesa tátil

teca-fuser

iveo

Fabricante tecassistiva

Fabricante viewplus

A impressora térmica Braille Teca-Fuser é a fusora mais rápida e eficiente do mercado mundial desenvolvida especialmente para o mercado
brasileiro.
• Possibilita a produção de 8 páginas por minuto;
• Bivolt Automático;

• Construída totalmente em aço inoxidável;
• Inicialização e finalização automáticas;

• Permite aos pais e educadores criarem os

seus próprios diagramas de forma rápida e
fácil, basta imprimir em impressoras a laser,
tirar uma fotocópia ou escrever com uma
caneta preta para ter as formas em relevo;

• Permite criar diagramas a cores ficando em
relevo as áreas em preto;
• Comporta papel até o tamanho A3;
• Possui dois sensores de segurança;

• Acompanha 200 folhas A4 e 100 folhas A3 (apenas disponível no pacote de
inicialização).

A mesa tátil IVEO é uma ferramenta fundamental de aprendizado através do toque, do áudio
e também da visão, permite ao usuário criar
falas em diagramas para que o usuário cego
ou deficiente intelectual possa ter a resposta
em áudio de cada espaço do desenho que está
sendo explorado. Com esse método, a informação se tornará mais atrativa e inclusiva.
• Mesa tátil de elevada precisão;

• Sensível ao toque no reconhecimento de formas em relevo com respostas em áudio;
• Zoom do texto na tela, podendo redimensionar a imagem (sem perder a qualidade) e
imprimir de acordo com a precisão tátil a ser
praticada;
• Saída para a linha Braille;
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• Dois níveis de informação a ser falado (título e
descrição do objeto);
• Através de links, conectar objetos a web e
outros arquivos, adicionar voz ou música
gravada;
• Processamento de conteúdos vetoriais no
formato SVG;

• Possui compatibilidade com todas as versões
do Windows;
• Ferramenta de criação – IVEO CREATOR que
trabalha com imagens em vetor e que permite adaptação do conteúdo;
• Permite digitalizar imagens para ser usadas
como diagrama;
• Conexão e alimentação por USB.
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softwares

openbook
Fabricante freedom scientific

jaws
Fabricante freedom scientific
O software Leitor de Telas JAWS for Windows
lê alto o que esta aparecendo na tela do seu
PC, mas não para por aí! O JAWS oferece a você
acesso eficaz aos aplicativos do PC através de
voz e Braille enquanto trabalha com todos seus
aplicativos Microsoft e IBM Lotus® Symphony™.
• Sintetizador Eloquence e Sintetizador
Vocalizer Direct inclusos sem nenhum custo
extra, com mais de 20 idiomas e vozes de alta
qualidade;
• OCR especialmente para telas inacessíveis,
aplicações flash, menus de DVD e PDF
inacessíveis;
• Suporte Touch Screen para o Windows 8 e
Windows 10;
• Suporte completo para tablet executando
Windows 8.1 ou 10;
• Leitor DAISY Embutido (FS Reader);

• Ajuda Sensível ao Contexto (Insert+F1, Insert+H e Insert+W) e Mensagens de Ajuda
para auxiliar novos usuários começando no
Windows;

• JAWS Tandem Web incluso (Ferramenta
valiosa para treinamento e suporte remoto);
• Suporte para plataformas Citrix, Emuladores
de terminal em Putty, TeraTerm, IBM;
• Totalmente compatível com os softwares
OpenBook e MAGic;

• Barras flutuantes virtuais no Office 2007 e
Office 2010 com navegação em menus e submenus como se fossem barras clássicas;

• Recurso Falar Tudo com avanço e retrocesso rápido em combinação com teclas de
navegação rápida;

• Totalmente compatível com Windows 7, Windows 8, 8.1 e Windows 10;
• Compatibilidade com o Office 2007, Office
2010, 2013. 2016 e 365;
• Suporte para programas como IE, Google
Chrome, Firefox, Skype, Adobe Acrobat,
Microsoft Edge entre muitos outros;

• Linguagem de Scripts para personalizar aplicações não standard;

• Suporte para aplicativos nativos do Windows;
• Recurso Rótulos Personalizados, para
modificar identificadores para fala e Braille,
ajustando de acordo com as necessidades do
usuário;
• Ferramentas da Web assim como Web Personalizada e Posicionar Marcadores para personalizar o JAWS em específicas páginas da
web, atendendo as necessidades individuais;
• Busca de Texto de Tela com contexto do
histórico específico;

• Suporta também a maioria das linhas Braille.

O OpenBook é um software de captura e leitura
de documentos eletrônicos ou impressos que
oferece texto acessível para pessoas que são
deficientes visuais. Combina tecnologia de captura de imagem com reconhecimento óptico
de caracteres (OCR) e usa formatação de texto e
fala sintetizada (TTS) com som natural embutido para tornar o texto acessível para pessoas
cegas e de baixa visão.
• Dois motores de reconhecimento de OCR
(Nuance OmniPage e ABBYY FineReader);

• Dois sofisticados sintetizadores de voz mundiais (RealSpeak® Solo e Eloquence) inclusos
sem nenhum custo extra, com mais de 20
idiomas;

• Recurso Destacar para marcar passagens importantes de um documento para referência
e navegar rapidamente dentro dos documentos;
• Inserir comentários em um documento e
permitir que os comentários fiquem escondidos, ou seja, anunciados durante a revisão do
documento;
• Exportar destaques e comentários para separar documentos;

• Capturar e converter textos diretamente para
dentro do Microsoft® Word®.

• Personalização da visualização do texto na
tela com vários recursos de baixa visão;

• Suporta ligação de linhas Braille direto, sem
intervenção de leitor de tela;

• Abre arquivos traduzidos para Braille, extensões BRF e BRL, que são automaticamente
convertidos para serem lidos;
• Possui gestão e leitura de arquivos RTF, TXT,
DOC, PDF, HTML, XLM, OBX, ARK e DAISY;
• Possui ferramenta de ampliação: amplia até
16x, cores de alto contraste, salienta o texto
lido;

• Possui drive de áudio, editor de texto, recebe
e envia fax, calculadora, etc.
• Instantaneamente tira uma foto de seu material de leitura e lê em segundos quando
combinada com a câmera PEARL;
• Reformatação de texto convertido para fornecer fácil leitura a usuários de baixa visão;

• Leitura de títulos de linhas e colunas e Células
Monitoras no Excel;

44 • Modo de Estudo Braille para aprendizado do
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Braille;
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ampliadores portáteis

Ruby
Fabricante Freedom Scientific
A lupa eletrônica portátil Ruby é pequena e
leve o suficiente para caber no seu bolso, tela
de 4.3 polegadas com botões de alto contraste.
• Tela de 4.3 polegadas;

• Ampliação de 2x-14x a distância e 5x-10x plano sobre a mesa;
• Leitura rápida sem perder o foco;
• Luz de LED embutida;

baixa visão

• Design leve e ergonômico;
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• Braço articulado multi-funcional;

• O braço se torna apoio para leitura horizontal;

• Botões táteis com cores de alto contraste para
fácil orientação;
• 5 Modos de visualização de cor de alto
contraste;

• Função Congelar Quadro com ampliação
ajustável;

• Inclui bateria, carregador, pulseira, e estojo;
• Suporte de leitura opcional.
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ampliadores portáteis

ampliadores portáteis

Ruby HD

Ruby XL HD

Fabricante Freedom Scientific

Fabricante Freedom Scientific

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.
• Tela LCD de 4.3 polegadas;

• Zoom contínuo com ampliação de 2x–13x;
• Leitura rápida sem perder o foco;
• Luz LED embutida;

• 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;

• 20 Modos de visualização de cor de alto
contraste;

• Função Congelar Quadro com ampliação
ajustável;
• Máscaras e linhas de leitura ajustáveis;

• Salve até 80 imagens e envie para o computador através da porta USB;
• Autonomia de bateria até 2 horas

• Recurso de modo de apresentação de slides;
• Inclui bateria, carregador, pulseira, estojo e
cabo USB;

Lupa eletrônica portátil Ruby XL HD com
imagens claras de alta definição na palma da
sua mão. A tela de 5 polegadas define até os
pequenos detalhes.
• Tela panorâmica LCD de 5 polegadas;

• Zoom contínuo com ampliação de 2x–14x;
• Leitura rápida sem perder o foco;
• Luz LED embutida;

• Design leve e ergonômico;

• Braço articulado de 2 posições;
• Suporte para leitura vertical;

• Botões táteis com cores de alto contraste para
fácil orientação;
• 20 Modos de visualização de cor de alto
contraste;

• Função Congelar Quadro com ampliação
ajustável;
• Máscaras e linhas de leitura ajustáveis;

• Salve até 80 imagens e envie para o computador através da porta USB;
• Recurso de modo de apresentação de slides;
• Inclui bateria, carregador, pulseira, estojo e
cabo USB.

• Suporte de leitura opcional.
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ampliadores portáteis

Ruby 7 HD

Compact 6 HD

Fabricante Freedom Scientific

Fabricante Optelec

Ampliador Portátil com Câmera de Rotação
PivotCam™.
O ampliador de mão RUBY 7 HD torna a leitura
mais fácil. A tela de 7 polegadas pode exibir
mais textos e materiais ampliados até 24 vezes.
• Zoom contínuo com 2x–24x de ampliação;
• Tela vibrante de 7 polegadas;

• Porta HDMI para conectar na sua TV;
• Suporte de leitura embutido;
• Botão congelar quadro;

• 20 modos de cores de alto contraste;

• Linhas e máscaras de leitura;

• Botão para deslizar sobre a imagem
congelada;

• Leitura rápida com foco automático;

• Salve até 100 imagens e envie para o
computador através da porta USB;

• Câmera de rotação PivotCam™ exclusiva;
• 3 horas de uso contínuo;

• Design leve de 510 gramas;

• Incluso carregador, mala de transporte, e
cabo USB.

O Compact 6 HD com fala é mais do que mais
outro ampliador eletrônico. Tem somente 14
mm de espessura e cabe no bolso, possui uma
tela touch de 6 polegadas que amplia e lê textos em alta voz, estando em cima da mesa, em
uma loja, em casa, na escola ou no escritório.
• Aponte a câmera, capture o texto e ouça o
texto sendo lido;
• Ampliação contínua de 0,5 até 21 vezes;
• Duas câmeras HD com auto-foco;

• Visualize e amplie textos, objetos e fotos;
• Até 16 combinações de alto-contraste
adaptando a sua necessidade;
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• Design que cabe no seu bolso;

• Tela grande de 6 polegadas para caber mais
texto e máxima visão geral do conteúdo;
• Fácil de segurar graças ao suportes laterais
ergonômicos para pousar os dedos;

• Rapidamente ligado e pronto para ser usado
em menos de 1 segundo;
• Barra de botões customizáveis;
• Funcão relógio;

• Desenvolvido para deslizar suavemente sobre
materiais de leitura;
• Bateria para 3 horas de uso contínuo;
• Pesa somente 270.
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ampliadores portáteis

Traveller HD

Topaz PHD

Fabricante Optelec

Fabricante Freedom Scientific

O Traveller HD da Optelec é uma lupa eletrônica portátil como nenhuma outra, integra uma
ferramenta de Deslizar & Ler única que permite
uma leitura intuitiva, natural e sem esforço em
uma tela de 13.3”.
• Tela panorâmica TFT cor cheia de 13.3 polegadas;
• Zoom contínuo de 2.4X – 30X (+-3%);
• Mecanismo único de Deslizar & Ler;

• Pronto para utilizar quando a tela está na
posição de leitura;

• Desenvolvido para mover suavemente em
cima de materiais de leitura;

• Leve e portátil;

• Posição da tela inclinada para visualização
ergonômica;
• Modo de cor cor cheia;

O Topaz PHD é uma lupa eletrônica de mesa
de 15 polegadas com a portabilidade de
notebook.

• Luz LED integradas para iluminação uniforme;

• Qualidade de Imagem Brilhante que é fácil
de ler em todos os níveis de ampliação até 30
vezes em um monitor de 15 polegadas (até 24
vezes em uma tela de 12 polegadas);

• Salve até 1000 imagens capturadas com a
opção de alterar semi cores de alto contraste;

• Escolha o tamanho do monitor: 12 polegadas
ou 15 polegadas;

• Bateria recarregável de 3 horas em uso médio.

• 5 modos de cor padrão e 27 modos de cor
configuráveis para um total de 33;

• Total de 16 combinações de alto contraste
disponíveis;

• Ícones do menu grandes e cores vibrantes;

• Leve, desmontável, design portátil;

• Linhas de Leitura;

• Câmera com Auto-foco;

• Qualidade de imagem de alta definição;

52

• Leitura de documento e modo de auto
visualização;

• Acima de 9 polegadas de espaço de trabalho
para escrever e trabalhar confortavelmente;

• Linha de referência ajustáveis e máscaras para
facilmente manter posicionado e reduzir o
brilho;
• Função Encontrar para rapidamente diminuir
o zoom, localizar a área desejada, e ampliar
novamente;

• Leitor de cartão SD para rapidamente armazenar imagens;
• Conectividade de cabo USB PC quando utilizado com o software GEM®.
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Onyx Portátil HD

Onyx Deskset

Fabricante Freedom Scientific

Fabricante Freedom Scientific

O ONYX Portátil HD é um ampliador leve e
portátil com uma câmera flexível de altíssima definição com 3 opções de visualização:
documento, à distância e auto-visualização.

• Permite salvar imagens em um cartão SD;

• Ampliação contínua de 1.9 até 141x;

• Digitalize e leia alto o documento com o
OpenBook instalado no seu computador;

• Dobrável e fácil de carregar;

• Controle remoto fácil de usar;

• 33 modos de cores de alto contraste;

• Conecte em um PC ou monitor;

• 3 modos de visualização: documento, distância e auto-visualização;

• Opções de sombras, máscaras e linhas de
leitura para ajudar a acompanhar o texto.

O ONYX Deskset HD é uma lupa eletrônica de
mesa que se adapta em vários ambientes e
atividades para aumentar sua produtividade na
escola, no trabalho e em casa. O novo design
elegante integra uma câmera de alta-definição
e um monitor que permite você visualizar o
que você desejar, seja do outro da sala ou em
cima da sua mesa. A câmera três-em-um flexível oferece modos de leitura do documento,
à distância e auto-visualização com controles
versáteis.
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• 33 modos de cor;

• Amplia até 131 vezes (depende do tamanho
do monitor);

• 3 modos de visualização: documento, distância e auto-visualização;

• Recursos como Congelar Quadro, Bloqueio de
Foco e Máscaras e Linhas de Leitura.
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Magnilink
Fabricante LVI
O novo MagniLink S é tudo e muito mais
que você pode esperar de um ampliador
portátil para leitura de livros e de uma câmera
de distância! Facilmente você conseguirá
carregá-la de casa para o trabalho, ou escola e é montada em segundos. O MagniLink S
vem com a última tecnologia em qualidade de
imagem e é fácil e rápido de conectar em um
computador - ou diretamente em um monitor.
Além disso, o Magnilink consegue ler o texto
em alta voz.
• O novo design permite que você posicione de
maneira prática e sem ocupar muito espaço
do lado de um laptop ou monitor;
• Rotação da câmera flexível, rotação de 330º
(horizontal) e 300º (vertical);
• 31 cm de trabalho livre o tornam fácil para
pesquisar texto tanto em livros como tam-

bém em pastas;

• Com pernas flexíveis e desmontáveis, o sistema pode ser facilmente montado e guardado
na mala de transporte junto com um PC de
15,4”;
• Instale ou guarde a unidade em segundos tornam o Magnilink S sempre acessível;

• O Magnilink S está cheio de novas tecnologias, entre elas, porta USB 3.0 (10x mais rápida que o USB 2.1), conexão HDMI ao monitor,
última tecnologia na câmera e todos os novos
softwares;
• Compatível com os softwares ZoomText,
SuperNova, iZoom 4 (PC) e o Magnilink iMax
(MAC);
• A função periscópio oferece mais altura na
distância entre a mesa e a câmera.

ClearView C 24” HD
Fabricante Optelec
O Ampliador de Mesa ClearView C HD 24”
possui uma tela panorâmica de 24 polegadas
e uma câmera de alta definição, o exclusivo
formato em C oferece mais espaço de trabalho
para ler seu jornal favorito, apreciar artesanato
ou escrever um cheque sem se restringir em
movimento.
• Ampliação Contínua: 1,5x - 75x (opcional: até
170x);
• Tela panorâmica HD de 24 polegadas;

• Processador de Vídeo de Alta Definição Superior 1080p para imagens ultra-nítidas e vivas;
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• Controle de Ampliação destacável para
facilitar o controlo da ampliação quando coberto por folhas grandes;

• Função que permite diminuir o zoom
rapidamente, localizar a área desejada e ampliar novamente;

• 16 combinações de cores de alto-contraste
para melhorar o contraste para melhor
visibilidade, de 1 até 4 combinações de cores
pré-definidas selecionáveis;

• Ajuste de brilho e ajuste da intensidade da luz
LED de leitura.
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ClearView C 24” HD c/ voz

Topaz HD

Fabricante Optelec

Fabricante Freedom Scientific

O novo ClearView C com Voz é uma lupa
eletrônica de mesa única que foi desenvolvida para melhorar a sua experiência de leitura.
Selecione a sua voz de leitura preferida e sentese, relaxe e ouça aos documentos enquanto são
lidos em alta voz. A combinação de uma voz
clara com ampliação e alto contraste torna a
leitura muito mais fácil.
• Ampliação Contínua: 1,5x – 75x (opcional: até
170x);
• Tela panorâmica de 24 polegadas;

• Processador de Vídeo de Alta Definição Superior 1080p para imagens ultra-nítidas e vivas;
• Mais de 74 vozes de leitura em 36 idiomas;
• Visualize e ouça documentos longos com

Texto-para-Áudio;

• Funcionalidade Aponte & Leia: interface tátil
intuitiva, toque na coluna, parágrafo ou palavra na tela para ler instantaneamente;
• 16 combinações de cores de alto-contraste
para melhorar o contraste para melhor visibilidade, de 1 até 4 combinações de cores
pré-definidas selecionáveis;
• Leitura assistida com reconhecimento da
zona do texto automática;

• Permite armazenar documentos e imagens
para depois visualizar quando quiser;
• Visualização de fotos digitais;

• Menu com fonte e ícone grandes.

O ampliador de mesa Topaz HD não só
oferece uma câmera com alta definição com
capacidade de grande alcance, mas também
inclui recursos assim como Linhas e Máscaras
de Leitura, Bloqueio de Foco, Congelar Quadro
e o recurso de Localização, junto com 33 modos de cor. O Topaz HD também inclui o Modo
Cor Completa Otimizada - perfeito para jornais,
fotos e mapas.
• Amplia até 64 vezes (em um monitor de 24
polegadas)

• Disponível em telas panorâmicas de 20”, 22”
ou 24”;

• 20,30 cm é a distância entre a câmera e a
mesa de leitura - para escrever e trabalhar
confortavelmente;

• Mesa de leitura vem com suporte embutido
para estabilizar superfícies curvadas como
garrafas e latas;

• Controles avançados são cobertos para minimizar o risco de uso acidental;

• Interface do usuário intuitiva com controles
“fáceis de encontrar” e com “código de cores”;
• A distribuição de luz oferece ambiente de
baixo brilho e elevado contraste para minimizar a fadiga.

• As telas Topaz têm um campo de visualização
panorâmico, que oferece mais palavras na
tela para uma leitura mais confortável e maior
eficiência;
• Linhas e máscaras horizontais e verticais, para
reduzir a fadiga e focar onde você quiser ler;
• Câmera com Auto Foco;

• Congelamento de imagem;

• 33 combinações de cores incluindo combinações de alto contraste, cor real e escalas de
cinza;
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Topaz XL HD
Fabricante Freedom Scientific
A lupa eletrônica de mesa Topaz XL HD oferece
imagens em alta qualidade com conectividade
ao computador, compatibilidade OCR, e recursos de leitura avançados para fornecer a mais
versátil experiência para quem tem baixa visão.
• Imagem de alta definição com resolução
1080p, mais limpa e mais nítida;

• Amplia até 64 vezes (em um monitor de 24
polegadas);

• As telas Topaz têm um campo de visualização
panorâmico, que oferece mais palavras na
tela para uma leitura mais confortável e maior
eficiência;
• Diferente do Topaz HD, o Topaz XL HD possui
conectividade com o PC;

• Utilize o GEM e o software de Reconhecimento e Leitura de Caracteres OpenBook para
enviar imagens a partir do Topaz XL HD para
o seu computador para ser lido (softwares
não inclusos);

• Botões de controles com cores vibrantes e
intuitivas;

• Controles avançados são cobertos para minimizar o risco de acidentes no uso;

• A distribuição de luz oferece ambiente de
baixo brilho e elevado contraste para minimizar a fadiga;
• 33 combinações de cores incluindo combinações de alto contraste, cor real e escalas de
cinza;
• 20,30 cm é a distância entre a câmera e a
mesa de leitura - para escrever e trabalhar
confortavelmente;

• Mova o monitor para a direita e a esquerda
facilmente;

Ace
Fabricante Freedom Scientific
O Ace é um ampliador e leitor portátil revolucionário disponível para ajudar pessoas com
dificuldades em ler textos impressos. Incorpora a tecnologia exclusiva da AbiSee Audio
Minder, tornando o único leitor que também
pode auxiliar com a agenda de atividades
diárias. O Ace possui bateria para sua total
independência. Por muito tempo você desejou
que fosse possível levar o seu leitor para um
compromisso ou ao restaurante - e agora você
pode!

• Com 2 câmeras, controles fáceis e intuitivos
e uma tela de 10” são integrados dentro de
uma única unidade;
• Grava textos em MP3, TXT, JPEG e PNG para
futura consulta;
• Todos os botões são grandes ou rotativos;

• Tela incorporada de 10” para leitura ampliada;
• 2 câmeras HD de 5 MPx capaz de ler fonte
tamanho 5;

• Menos de 3 segundos para iniciar a leitura.

• Mesa de leitura vem com suporte embutido
para estabilizar superfícies curvadas como
garrafas, latas e embalagem de medicamentos.
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sara ce

Eye Pal Solo

Fabricante Freedom Scientific

Fabricante AbiSee

O aparelho de digitalização e leitura Sara CE é a
nova geração dos clássicos leitores autônomos
Sara, 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.

• Conecta linha Braille;

• Conecta o monitor - saída VGA;

• 35 combinações de cores de fundo de monitor e texto para baixa visão;
• Gestão de arquivos OBX, ARK, RTF, TXT, DOC,
PDF, HTML, XLM e DAISY;
• Biblioteca clássica com livraria de 200 livros.

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.
• Instantaneamente lê materiais impressos;
• Fácil, rápido e preciso;

• Controle de leitura por reconhecimento do
movimento das mãos;
• Pesa 3,18 kgs e 22,8 x 27,9 cm;

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

• Começa a leitura automaticamente;

• Detector de movimento que automaticamente reconhece uma nova página, o Sara CE
captura a nova imagem a qualquer momento
que você virar a folha;
• 20 páginas por minuto, leitura contínua
multi-páginas;

• Painel integrado incluindo todas as funções
do equipamento;

• Memória interna com disco rígido de 32 GB;
• 18 falas e idiomas OCR incluso - não precisa
comprar idiomas adicionais;
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onyx ocr
Fabricante Freedom Scientific
O Onyx OCR amplia e lê em voz alta qualquer
documento. A voz clara, ampliação e alto
contraste torna a leitura muito mais fácil.
Confortavelmente deixe de ler os textos ampliados e permita o ONYX OCR ler os documentos
para você quando a leitura se tornar muito
cansativa.

• Monitor Sensível ao Toque (tela touch
screen): com ícones e letras grandes;

• Visualização à distância, do documento, auto-visualização e funcionalidade OCR;

• Ampliação de 1.7x até 131x em um monitor
de 24 polegadas.

• Mais de 60 vozes de leitura em mais de 31
idiomas;

• Salva e abre documentos em um cartão SD ou
pen drive USB;
• Câmera OCR de 13 Megapixels;

Sara PC
Fabricante Freedom Scientific
O Scanner com voz Sara-PC converte documentos impressos em áudio, para que o deficiente
visual tenha acesso ao seu conteúdo, usando
reconhecimento óptico de caracteres (OCR)
instalado no seu PC. Dentre outras vantagens,
você poderá escolher o sintetizador de voz da
sua preferência, bem como:
• Acesso direto nos botões do scanner a 5
funções rápidas: abrir documento, digitalizar
e gravar, digitalizar e ler documento, copiar e
imprimir e pausar leitura;
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• Abre arquivos traduzidos para Braille,
extensões BRF e BRL, que são automaticamente convertidos para serem lidos;

• Possui gestão e leitura de arquivos RTF, TXT,
DOC, PDF, HTM, XML, OBX, ARK e DAISY;
• Possui ferramenta de ampliação: amplia até
16x, cores de alto contraste, salienta o texto
lido;

• Possui driver de áudio, editor de texto, recebe
e envia fax, calculadora, etc.
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Ergo-Lux MP mobil
Ergo-Lux i mobil
Fabricante Schweizer
ERGO-Lux i mobil - a lupa de elevado padrão de
vida com carregamento indutivo. Em adição,
dois níveis de iluminação, e 2 temperaturas de
luz e a maior vantagem desta nova lupa está na
capacidade de carregamento sem fio, eliminando assim a necessidade de trocar as baterias.
• Fonte de energia por indução - sem substituição de bateria e sem necessidade de ligar
cabos na lupa;

• Botões de potência adicional fácil ao toque,
oferece retorno auditivo quando estiver sendo operado e controla 2 níveis de brilho para
iluminação otimizada;
• Alto contraste, propagação homogênea da

luz graças ao ajuste ideal da intensidade e da
qualidade da lente;

• Temperaturas de luz testadas individualmente melhoram a performance de leitura;

• Design Ergonômico e zonas suaves ao toque
para melhor aderência e sensação tátil
agradável;
• 12 lentes diferentes com 10 ampliações e 2
temperaturas de luz;
• Lupas retangulares para uso de
pessoas destras ou canhotas também estão
disponíveis, bem como lupas de grandes
dimensões;

Fabricante Schweizer
Lupas portáteis com LED SMD de 4-chips e
opção de mudar a potência Multi-Nível.
• O interruptor de fácil controle e agradável
ao toque, fornece retorno auditivo quando
operado e controla 2 níveis de brilho para
iluminação otimizada;

• Alto contraste, propagação homogênea da
luz graças ao ajuste ideal da intensidade e da
qualidade da lente;
• Temperaturas de luz testadas individualmente melhoram o desempenho de leitura;

para melhor aderência e sensação tátil
agradável;

• Baixo consumo de energia e fácil substituição
da bateria graças ao mecanismo de fechamento simples na alça que bloqueia com um
clique distinto;
• Cordão de pendurar convenientemente integrado;
• Lente asférica leve;

• Fornecido com bolsa de microfibra;
• Inclui 3 pilhas alcalinas AAA.

• Design Ergonômico e zonas suaves ao toque

• Lentes asféricas leves.
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Ergo Base & Ergo-Lux MP
Fabricante Schweizer

ERGO-Lux MP
Lupas portáteis com LED SMD de 4-chips e
opção de mudar a potência Multi-Nível.
• O interruptor de fácil controle e agradável
ao toque, fornece retorno auditivo quando
operado e controla 2 níveis de brilho para
iluminação otimizada;

• Alto contraste, propagação homogênea da
luz graças ao ajuste ideal da intensidade e da
qualidade da lente;
• Temperaturas de luz testadas individualmente melhoram o desempenho de leitura;

• O design ergonômico suporta permite
posição relaxada e livre de stress da mão e do
braço;
• Focagem automática quando a lupa repousa sobre suporte, e assim é estabelecida a
distância correta entre o objeto e a lente;

• Consumo baixo de energia e fácil substituição
da bateria graças ao mecanismo de fechamento simples na alça que bloqueia com um
clique distinto;

• Lente asférica leve;

Tecassistiva

• Fornecido com bolsa de microfibra;

Fabricante Tecassistiva

ERGO-Base

Novo Teclado com as letras ampliadas da
Tecassistiva, com o teclado preto, teclas amarelas e letras pretas.

• Inclui 3 pilhas alcalinas AAA.

• O suporte para focagem automática
ERGO-Base converte a ERGO-Lux MP em
uma lupa iluminada perfeita com suporte de
leitura.
• Design magnético patenteado para fácil
conexão sem desgaste;

• Possui teclas ampliadas para facilitar a
visualização da pessoa com baixa visão;

• Teclado Preto, tecla amarela, letra preta de
elevado contraste visual;

• Possui aumento das letras em 5x em relação
ao teclado normal;
• Compatível IBM PC Windows 7 ou superior,
compatível com Apple OS 10 ou superior;
• Possui conexão USB;

• Padrão do teclado: ABNT2.

• Deslize facilmente sobre o objeto;

• Posição de leitura confortável graças ao
recurso de inclinação no suporte que trava a
lupa no lugar para que fique firme e estável;

• Adequado para uso de destros e canhotos de
todas as lentes iluminadas;
• O acabamento requintado da cor brilhante
do material do suporte otimiza a iluminação
oferecida pela ERGO-Lux MP;
• Portátil através de fácil separação do
ampliador e do suporte.
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Vig keys
Fabricante Vargian
Teclado QWERTY para computador, igual a
todos os teclados convencionais, porém com
aumento dos caracteres em 400%, para melhor
visibilidade. Disponível nas cores: preto com
letras brancas, preto com letras amarelas e
branco com letras pretas.
• Possui teclas ampliadas para facilitar a
visualização da pessoa com baixa visão;

• Disponível em três modelos de cores (fundo

preto com letras brancas, fundo preto com
letras amarelas e fundo branco com letras
pretas);

• Possui aumento das letras em 4x em relação
ao teclado normal;

• Equipamento de alta durabilidade, com letras
usinadas e pintadas em baixo relevo nas
teclas;
• Possui conexão USB.

ZoomText
Fabricante ai squared
O ZoomText é o software líder mundial de
leitura e ampliação de tela para os deficientes
visuais e ajuda incontáveis usuários ao redor do
mundo a estudarem e a progredir empregados
em contato com o mundo.
Há três versões disponíveis - ZoomText
Ampliação, que aumenta e otimiza tudo que
está na tela do seu computador com perfeita
resolução, tornando todas os aplicativos fáceis de ver e utilizar. Zoom Text Ampliação/
Leitura, que inclui todos os ótimos recursos da
Ampliação, e adicionalmente fará a leitura da
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tela do seu computador. Sente-se e aprecie
enquanto emails, documentos, e páginas da
web são lidos em alta voz para você através
das caixas de som do seu computador, o permitindo apenas acompanhar a leitura. O ZoomText Fusão oferece os recursos e benefícios do
ZoomText Ampliação/Leitura mais um leitor de
tela completo. O Fusion é perfeito para
indivíduos, que com o tempo, desejam uma
transição segura e suave da ampliação até
leitura de tela completa com apoio para linha
braille.
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Magic

openbook

Fabricante Freedom Scientific

Fabricante freedom scientific

O software de ampliação de tela MAGic, oferece
recursos de ampliação, otimização de imagem
para baixa visão e leitura de tela em sistemas
operativos Windows.
• Funcionalidades de ampliação em dois monitores independentes;
• Suporte para plataformas Citrix, Emuladores
de terminal em Putty, TeraTerm, IBM;
• 75 níveis de ampliação de 1x até 60x;

• Função Alternar 1x - oferece rápida alternância entre o nível de ampliação atual do
usuário e 1x (imagem sem ampliação) sem
perda das otimizações visuais;

• Otimização de cores, do cursor, do ponteiro
do mouse e do foco de acordo com o grau de
deficiência do usuário;

• Mouse HD oferece uma imagem nítida do
mouse em todos os níveis de ampliação;

• Alternância dinâmica do tamanho e da forma
do mouse e do cursor de acordo com a necessidade;
• Recurso Speech on Demand™ elimina
falatório desnecessário, mas ainda permite
utilizar comandos de fala;

• Completa compatibilidade com o OpenBook
(OCR) e o leitor de tela JAWS;
• Sintetizadores Eloquence e Vocalizer Direct
inclusos sem nenhum custo extra, com mais
de 20 idiomas;

• Linguagem de Scripts para personalizar
aplicações não standard, compatíveis com o
JAWS.

O OpenBook é um software de captura e leitura
de documentos eletrônicos ou impressos que
oferece texto acessível para pessoas que são
deficientes visuais. Combina tecnologia de captura de imagem com reconhecimento óptico
de caracteres (OCR) e usa formatação de texto e
fala sintetizada (TTS) com som natural embutido para tornar o texto acessível para pessoas
cegas e de baixa visão.
• Dois motores de reconhecimento de OCR
(Nuance OmniPage e ABBYY FineReader);

• Dois sofisticados sintetizadores de voz mundiais (RealSpeak® Solo e Eloquence) inclusos
sem nenhum custo extra, com mais de 20
idiomas;

• Recurso Destacar para marcar passagens importantes de um documento para referência
e navegar rapidamente dentro dos documentos;
• Inserir comentários em um documento e
permitir que os comentários fiquem escondidos, ou seja, anunciados durante a revisão do
documento;
• Exportar destaques e comentários para separar documentos;

• Capturar e converter textos diretamente para
dentro do Microsoft® Word®.

• Personalização da visualização do texto na
tela com vários recursos de baixa visão;

• Suporta ligação de linhas Braille direto, sem
intervenção de leitor de tela;

• Abre arquivos traduzidos para Braille, extensões BRF e BRL, que são automaticamente
convertidos para serem lidos;
• Possui gestão e leitura de arquivos RTF, TXT,
DOC, PDF, HTML, XLM, OBX, ARK e DAISY;
• Possui ferramenta de ampliação: amplia até
16x, cores de alto contraste, salienta o texto
lido;

• Possui drive de áudio, editor de texto, recebe
e envia fax, calculadora, etc.
• Instantaneamente tira uma foto de seu material de leitura e lê em segundos quando
combinada com a câmera PEARL;
• Reformatação de texto convertido para fornecer fácil leitura a usuários de baixa visão;
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Candy corn
Fabricante ablenet
Acionador compacto com fio por sensor de
proximidade altamente sensível que ativa a uma distância de 1 cm do corpo. Não é
necessário tocar, simplesmente balance ou
mova seu corpo há 1 cm do topo do acionador.

• Tipo de Acionador: Sensor de Proximidade;
• Superfície de Ativação: 6,35 cm;

• Retorno: Clique auditivo, Visual e Tátil;
• Tipo de Conexão: 3.5-mm mono plug;
• Entrada para Acionadores: Não;
• Tipo de bateria: CR2032.

deficiência motora e cognitiva
74
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big red

jelly bean

Fabricante ablenet

Fabricante ablenet

Fiel ao nome, o acionador Big Red é caracterizado por uma superfície de ativação de 5
polegadas, tornando a melhor escolha para
pessoas com deficiência visual e pessoas com
deficiência física que necessitam de uma maior
área para ativação do acionador. Também inclui
uma superfície de pressão lisa para utilizar
símbolos.

• Tipo de Ativação: Pressão;

• Tipo de Acionador: Mecânico;

• Bateria: Não.

• Tipo de Conexão: Cabeado;

• Superfície de Ativação: 12,7 cm;
• Força de Ativação: 156 g;

• Percurso de Ativação: 0,1143 cm;

• Retorno: Clique auditivo, Visual e Tátil;
• Tipo de Conexão: 3,5 mm;

• Entrada para Acionadores: Não;

Há tempos considerado o padrão na indústria,
o famoso acionador Jelly Bean é caracterizado
por uma superfície de ativação de 2,5 polegadas e é recomendado por usuários que são
capazes de acessar uma área para ativação do
acionador menor. A superfície de pressão dos
acionadores pode ser removida e recolocada
com a cor da sua escolha: Vermelho, Azul, Amarelo ou Verde. Inclui uma superfície de pressão
lisa para utilizar símbolos. Tudo depende do
seu estilo, gosto ou necessidades específicas.

• Tipo de Acionador: Mecânico;
• Tipo de Conexão: Cabeado;
• Tipo de Ativação: Pressão;

• Superfície de Ativação: 6,4 cm diâmentro;
• Força de Ativação: 71 g;

• Percurso de Ativação: 0,0635 cm;

• Retorno: Clique auditivo, Visual e Tátil;
• Tipo de Conexão: 3,5 mm;

• Entrada para Acionadores: Não;
• Bateria: Não.
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blue 2

especiais

Fabricante ablenet

Fabricante ablenet

O Blue2 oferece acesso único ou duplo aos
acionadores via Bluetooth, para iPad e iPhone
executando iOS 7 ou posterior, computadores
Apple executando OS X Mavericks 10.9 ou posterior, e todos aplicativos/softwares acessíveis
ao acionador em iOS, macOS, Windows e Android!
O Blue2 conecta ao seu dispositivo favorito via
Bluetooth que é fácil e rápido de configurar.
Novos recursos incluem uma melhor superfície de ativação que significa menos 40% de
pressão para ativação, múltiplos modos de
operação para compatibilidade em todos os
aplicativos, uma bateria recarregável de longa
duração e um design elegante e moderno.
Nota: O novo acionador Blue2 é compatível
com tablet, computador portátil e de mesa
que possuem conexão via Bluetooth. Utilize o
Switch Control no iOS 7 ou posterior, o Switch
Control no macOS Mavericks ou posterior, ou
outros softwares e aplicativos acessíveis ao
acionador são requeridos.

Detalhes do Produto:
• Inclui bateria recarregável;

• Exige menos 40% de pressão para ativar que
o Blue2 original;
• Duas tomadas de interruptor externo;

• Programe um até quatro combinações de
teclas personalizáveis para usar com qualquer
aplicativo ou software.
Especificações técnicas do novo Blue2 sem fio
Bluetooth:
• Tipo de Acionador: Mecânico;

• Tipo de Conexão: Bluetooth (sem fio);
• Tipo de Ativação: Pressão;

• Percurso de ativação: 0,12 cm;

• Retorno: Clique auditivo, Tátil e Visual;
• Entrada para Acionadores: 2;

• Compatibilidade: Android, Google Chrome,
iOS, OS X e Windows;
• Tamanho do Conector: Bluetooth.

Acionador Micro Light
Ativado através da pressão na superfície do acionador com um leve toque – somente 11,3 g de pressão
são necessárias! Retorno tátil e auditivo.

Acionador Grasp
Apertando o tubo é ativado o acionador. Os usuários
devem ser capazes de liberar o aperto em aproximadamente 2 segundos para prevenir que trave o acionador.

Acionador Ribbon
Dobrando ou flexionando a barra flexível em
qualquer direção é ativado o acionador. Leve ao
toque e resistente a umidade. Retorno tátil.

Acionador Flex
Ao dobrar a borracha preta para qualquer direção o
acionador é ativado - cima, baixo, para frente e para
trás! A tubulação que forma o acionador é flexionada para auxiliar no posicionamento. Retorno tátil e
auditivo.

Acionador Leaf
Ativado por pressão leve da folha. Vem com uma almofada de espuma redonda removível. Retorno tátil
e auditivo.

Acionador Pillow
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Uma superfície de espuma macia e suave torna este
acionador adequado para ativação pela cabeça e
bochecha. Prende-se facilmente a um travesseiro ou
almofada de cadeira de rodas com pino de segurança
e Velcro. Retorno tátil e auditivo.
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Fabricante ablenet

Fabricante ablenet

Acionador Cap

Mini Joystick com Pressão

Um acionador pequeno de um único círculo com
uma base antiderrapante para montagem. Recomendado para pessoas com boas habilidades de direcionamento. Retorno tátil e auditivo.

Ao mover o acionador em 4 quatro direções, quatro
acionadores são ativados; o quinto é ativado pressionando para baixo o eixo do joystick. Duas ponteiras incluídas: borracha flexível e plástico rígido.
Retorno tátil e auditivo. Conector de 9 pinos D-fêmea.

Acionador Cup
Similar ao popular acionador Cap, porém envolto em
um copo descartável para extra durabilidade. Inclui
5 adesivos de cores brilhantes, que torna ideal para
pessoas com baixa visão. Retorno tátil e auditivo. 4,5
cm de diâmetro).

Acionador Trigger
Desenvolvido para atender as grandes necessidades
de usuários de cadeira de rodas. A prova de poeira e
água. Resistente o suficiente para uso em qualquer
ambiente. Inclui 5 cores.

Acionador Mini Cup

Acionador Pneumatic

Menor versão do acionador Cup para usuários com
boa habilidade de direção. Facilmente ativado com
o dedo ou a bochecha. Inclui 5 adesivos coloridos.
Retorno tátil e auditivo. (2,54 cm de diâmetro)

Esse acionador duplo ativado através de sopro ou
sorvo com a boca. Recursa um depósito de saliva
interno para limpeza. Pneumatic-curto (pescoço
de 12,5 cm) ou Pneumatic-comprido (pescoço de
35 cm) com um tubo estendido para montagem de
braçadeira giratória.

Acionador Plate
Um acionador de membrana muito fina e ativada
através de um leve toque no círculo colorido. Superfície é selada para prevenir o dano pela umidade. Sem
retorno tátil e auditivo. Inclui cinco cores.

*Por questões de saúde, o acionador Pneumatic não
pode ser devolvido depois de aberto.

Acionador Rocker
Uma barra em relevo separa o lado direito do lado
esquerdo desse acionador duplo. Pressione em
qualquer lugar para a direita da barra para ativação
do lado direito. Pressione em qualquer lugar para a
esquerda da barra para ativação do lado esquerdo.
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hitch
Fabricante ablenet
Interface de Acionador de Computador.

Novos Recursos:

Esta interface de acionador torna a AbleNet
fácil de usar para usuários de Windows e
Macintosh. Sem precisar de configuração de
software, o Hitch está já preparado para
enviar cinco conjuntos de configuração até
cinco acionadores de cada vez. Linhas de
funções são escolhidas em um simples
pressionar de botão. O Hitch facilmente oferece
controles de cima, baixo, esquerda, direita e
enter para os seus acionadores.

• Recursos de Controle de Mouse que permite
o usuário use completamente um ou vários
acionadores para mover o mouse e clicar;
• Use com o Mini Joystick com pressão da
AbleNet.

big mack
Fabricante ablenet
Grave qualquer mensagem individual diretamente dentro do comunicador BIGmack e pressione a sua superfície de ativação para reproduzir até 2 minutos de gravação. Com sua ampla
superfície de ativação de 12,7 cm, o BIGmack
é uma excelente escolha para pessoas com
deficiência visual ou que requer uma grande
área para acionar o botão. Energizada por uma
bateria de 9 volts substituível - o BIGmack
nunca precisará ser carregada e pode durar por
semanas até meses em uma única bateria.

• Tomada de interruptor externo para especial
funcionamento do acionador.

• Cores inclusas: Vermelho, Amarelo, Verde,
Azul;

• Peso com a Bateria: 439 g;

• Fácil de gravar uma mensagem única;
• Som claro e digital;

Características Técnicas:
• Mensagens/Níveis: 1/0;

• Tempo de Gravação: 2 min;
• Entrada para Acionador: 1;

• Superfície de Ativação: 12,7 g;
• Força de Ativação: 85-142 g;

• Tipo de Bateria: 9-volt (é recomendado o uso
de pilhas alcalinas padrão de 9V).

• Controle de volume e botão de ligar e
desligar;
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little mack

big step by step

Fabricante ablenet

Fabricante ablenet

Grave facilmente qualquer mensagem dentro
do comunicador LITTLEmack através de um
toque, uma única mensagem grava até 2 minutos. Conecte a um brinquedo ou um aparelho
a pilhas para reforço positivo instantâneo. Com
a sua base em ângulo e superfície de ativação
de 6,35 cm, o LITTLEmack é perfeito para montagem e é recomendado para pessoas que
conseguem manobrar acionadores menores.
Alimentado por uma bateria de 9 volts substituível - o LITTLEmack nunca precisa ser carregado e pode durar semanas até meses em uma
única bateria.

• Controle de volume e botão de ligar e desligar;

• Tampas inclusas: Vermelha, Amarela, Verde,
Azul;

• Força de Ativação: 57-85 g;

• Fácil de gravar uma única mensagem;
• Som claro e digital;

• Tomada de interruptor externo para especial
funcionamento do acionador;
• Tomada do aparelho/brinquedo com cabo.
Características Técnicas:
• Mensagens/Níveis: 1/0;

• Tempo de Gravação: 2 min;
• Entrada para Acionador: 1;

• Superfície de Ativação: 6,4 cm;
• Peso com a Bateria: 241 g;

• Tipos de Bateria: 9 volts (é recomendado o
uso de pilhas alcalinas padrão de 9V).

Grave qualquer sequência de mensagens
diretamente dentro do comunicador Big Stepby-Step e pressione a sua superfície de ativação
para a primeira mensagem. Pressione novamente e o Big Step-by-Step automaticamente
pula para a próxima mensagem. Com 2 minutos completos de gravação, você poderá gravar
quantas mensagens forem necessárias, divididas da maneira que você necessitar. O Big Stepby-Step recursa uma superfície de ativação de
12,7 cm e é recomendada para pessoas que
exijam de uma área de ativação maior. Alimentada por uma bateria de 9 volts substituível - o
Big Step-by-Step nunca necessita de ser carregada e pode durar semanas ou meses com uma
só bateria.
• As cores disponíveis são Vermelho, Amarelo,
Verde e Azul e estão inclusas na compra;
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• Som digital claro;

• 40% mais tempo de gravação;
• 25% mais tempo de bateria.
Características Técnicas:
• Mensagens/Níveis: Sequenciais Ilimitadas/1;
• Tempo de Gravação: 2 min;

• Entradas de Acionadores: 1;

• Superfície de Ativação: 12,7 cm;
• Forças de Ativação: 85-142 g;
• Peso com Bateria: 439 g;

• Tipo de Bateria: 9 volts (é recomendado o uso
de pilhas alcalinas padrão de 9V).
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little step by step

talking brix

Fabricante ablenet

Fabricante ablenet

Grave qualquer série de mensagens dentro do
comunicador Little Step-by-Step. Pressione a
sua superfície de ativação uma vez para ouvir
a primeira mensagem. Pressione novamente
para ouvir a próxima mensagem na sequência,
repita quantas vezes necessário Dois minutos
completos de gravação permite que você grave
o número de mensagens necessárias. O Little
Step-by-Step recursa uma base em ângulo e
uma superfície de ativação de 6,35 cm. Alimentado por uma bateria de 9 volts substituível
- o Little Step-by-Step nunca necessita de ser
carregada e pode durar semanas ou meses com
uma só bateria.

• Som digital claro e em bom som;

• As cores disponíveis são Vermelho, Amarelo,
Verde e Azul e estão inclusas na compra;

• Tipo de Bateria: 9 volts (é recomendado o uso
de pilhas alcalinas padrão de 9V).

• 40% mais tempo de gravação;
• 25% mais tempo de bateria;
Características Técnicas:

• Mensagens/Níveis: Sequenciais Ilimitadas/1;
• Tempo de Gravação: 2 min;

• Entradas de Acionadores: 1;

• Superfície de Ativação: 6,4 cm;
• Forças de Ativação: 57-85 g;
• Peso com Bateria: 241 g;

Utilize o Talking Brix para gravar lembretes e
recados de 10 segundos. Conecte os três para
criar um dispositivo gravador de mensagens de
voz com várias mensagens ou divida-os para
usá-los individualmente.
Uma comunicação simples nunca foi tão
acessível!

• Cada pacote de 3 Talking Brix inclui um Vermelho, Azul, e Verde;
• Dispositivos conectáveis em layouts
personalizáveis;

• Fácil de gravar uma única mensagem em
cada Brix;
• 10 segundos de tempo de gravação;

Use um Brix para lembretes pessoais, ou anexe
tantos quantos você desejar, criando simples,
redes de comunicação expansíveis. O Talking
Brix é um comunicador fino e leve com imãs
embutidos, perfeitos para ser carregados no
bolso, ou posicionado ao redor da sala! Para
usuários que precisam de fixação na mesa,
o Talking Brix usa uma engenhosa fixação e
encaixes sequenciais para ligar a outros Talking
Brix.

• Botão de ligar e desligar;

Crie comunicadores de múltipla mensagem
de acordo com a sua preferência. Layout em
linha reta reforça a comunicação sequencial ou
atividades de aprendizado linear. Formato em
L e outros layouts permitem os usuários a criar
redes de comunicação que se encaixe em sua
necessidade física. A um preço justo, um, dois,
três ou mais mensagens estão dentro do seu
orçamento!

• Entrada para acionador: Não;
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• Bateria recarregável incorporada;

• Tampa de interruptor de pressão gratuito
incluso.
Características Técnicas:
• Mensagens/Níveis: 1/0;

• Tempo de Gravação: 10 segundos;
• Superfície de Ativação: 4,6 cm;
• Força de Ativação: 57 g;

• Peso com a bateria: 43 g;

• Tipo de Bateria: Recarregável;

• Comprimento/largura/altura: 6,5/6,5/1,5 cm.
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super talker

quick talker S

Fabricante ablenet

Fabricante ablenet

Dispositivo de gravação de mensagens que
permite você gravar mensagens de até 16
minutos. Facilmente alterne os suportes para
divisão de mensagens para um, dois, quatro ou
oito mensagens. Com o suporte de oito você
pode gravar até 64 mensagens!
• 16 minutos de tempo de gravação com tamanhos de mensagens variados;

• Quatro formatos diferentes de suportes para
divisão de mensagens com divisão correspondente;
• Armazenamento desses quatro suportes dentro do próprio SuperTalker;
• Conector de acionador simples (para reprodução de mensagem sequencialmente simples;

• Controle de volume com recurso de bloqueio;
• Som claro e nítido;

• Compatível com software Matrix Maker ou
BoardMaker Overlay;

• Oito tomadas de saída para acesso único ao
acionador para qualquer localização específica;

• Alimentada por 2 baterias AA (não inclusa) –
o SuperTalker não precisa de nunca ser carregada e pode durar por semanas ou até meses
em um só conjunto de baterias.
Características Técnicas:
• Mensagens/Níveis: 1, 2, 4 ou 8/8;
• Tempo de Gravação: 16 min;

O novo QuickTalker S da AbleNet é a última versão da linha de comunicadores Quick
Talker. O QuickTalker S oferece um comunicador sequencial simples com um design
moderno, e superfície de ativação com sensor
de proximidade que pode ser ativado com um
toque muito leve ou movimentando as mãos
dentro de 10 milímetros de distância. Ative o
QuickTalker S para tocar a primeira mensagem,
depois ative novamente para ativar cada
mensagem adicional. Inclui tempo de gravação
de 30 segundos.

• Mensagens/Níveis: Sequencial / 1;

• Tempo de Gravação: 30 segundos;
• Superfície de Ativação: 8,89 cm;
• Entrada para acionador: Não;

• Força de Ativação: Ativação por sensor de
proximidade;
• Peso com bateria: 273 g;

• Tipo de Bateria: 9 volts (é recomendado o uso
de pilhas alcalinas padrão de 9V).

• Entradas para Acionadores: 8;

• Superfície de Ativação: 4,5-19,8 cm;
• Força de Ativação: 227 g;
• Peso com Bateria: 907 g;
• Tipo de Bateria: 4 AA;

• *Símbolos não estão incluídos.
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quick talker 7
Fabricante ablenet
Um dispositivo gravador de mensagens de voz
portátil que recursa 7 localizações de mensagens distintas e tempo de gravação de 6
minutos. Alterne entre 5 níveis de gravação
disponíveis para gravar até 23 mensagens.
Inclui uma alça embutida para levá-lo em
qualquer lugar.

• Alimentado por 4 pilhas AA.

• 7 localizações para gravar mensagens;
• Cinco níveis;

• Superfície de Ativação: 8,6 x 6,7 cm - 3 locais
principais; 5,5 x 3 cm – 4 locais principais;

• Alça de Transporte;

• Tipo de Bateria: 4 AA.

• Tempo de gravação de 6 minutos;

readable
Fabricante ate

Características Técnicas:
• Mensagens/Níveis: 4+3/5;

• Tempo de Gravação: 6 min;

• Entrada para Acionador: Não;

• Peso com a Bateria: 748-g;

O Readable é o folheador desenvolvido para
melhorar a qualidade de vida de pessoas com
deficiência motora e idosos que gostariam de
ler sem precisar de ajuda. Sua função é folhear
as páginas de um livro de variados tamanhos
através de comandos dados por controle remoto ou por controles próprios do usuário via
conexão por infra-vermelho.

• Nenhuma parte do Readable gruda no papel.
Isso significa que ele não danifica seu livro;

• Vira a página em 5 segundos com um só comando, rápido e automático;

• Entrada para acionador externo que pode ser
conectado ao transmissor ou diretamente no
próprio folheador.

• Pode folhear livros de 0,1 a 6,5 cm de
espessura, 12 a 33 cm de comprimento e 10 a
23 cm de altura;

• Ao contrário dos outros folheadores o
Readable pode ser posicionado em ambos
os lados da cama ou invertido com o usuário
deitado na cama;
• Controle direto por transmissor infravermelho;

• Controles específicos para papel grosso e
papel acetinado;
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mouses

chester
Fabricante ablenet

big track
Fabricante ablenet
Acesso ao computador através do dispositivo
de hardware Trackball (Bola de Controle - esfera no lado superior do mouse para mover o
ponteiro)

também permite uma conexão com um segundo mouse; o BIGtrack e o segundo mouse
podem ser conectados permitindo assim
participação simultânea.

O BIGtrack é a última edição da AbleNet para a
linha de ferramentas de acesso ao computador.
O BIGtrack tem um trackball de 7,6 cm, que o
torna o maior trackball disponível no mercado.
O trackball grande exige menos movimentação
motora que o trackball padrão e é resistente. O
BIGtrack tem botão de clicar direito e esquerdo localizado ao lado do trackball para evitar
cliques do mouse desnecessários. O BIGtrack

• Trackball: 7,6 cm;

• Botões: Direito e esquerdo do mouse grandes;
• Acionadores: 2 entradas para botão esquerdo
e direito;

Crianças mais novas podem ficar confusas sobre usar o botão direito ou esquerdo do mouse,
ao clicar em objetos pequenos, arrastar e soltar,
clicar e mover pode ser frustrante. Um mouse
padrão não se adapta perfeitamente para
as mãos menores ou os botões estão muito
distantes entre si. Seja bem vindo ao mouse
Chester, um mouse pequeno de um só botão
sem roda de rolagem, é de fácil controle e feito
de plástico revestido para resistência e
durabilidade.

• Comprimento/Largura/Altura: 8,5/5,7/3,1 cm;
• 1 Botão: Clique esquerdo;

• Rastreamento Óptico: 800 dpi;

• Conexão: USB com adaptador PS/2 incluso;

• Compatibilidade: Windows 98SE, 2000, ME,
XP, Vista, MAC OS 10.1.5 e superiores.

• Conexão: USB ou adaptador PS2;

• Compatibilidade: Android, OS X, Windows.
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teclados

softwares

teclado adaptado “U“

grid

Fabricante vargian

Fabricante sensory software

Acesso ao computador através do dispositivo
Este teclado QWERTY para computador comum
foi desenvolvido para pessoas com baixa mobilidade, deficiência motora ou para casos de
amputação de membro.
O teclado ampliado para uma só mão permite
ao usuário digitar texto assim como utilizar
todos os comandos de um teclado comum
com apenas uma mão. Tudo isso devido ao
seu formato de “U” que faz com que o usuário
alcance todas as teclas, mesmo quando tiver
que combinar dois ou mais comandos ao mesmo tempo. Ex.: Alt + P ou Ctrl + Shift + Del.
Os teclados ampliados são teclados cuja
diferença reside na dimensão das teclas, no

tamanho das letras com um aumento de 400%
relativamente aos teclados tradicionais e no
contraste mais intenso das letras face às cores
das teclas.
• Teclado em forma de “U” que possibilita a
digitação com uma única mão;

• Teclas ampliadas em até 4x em relação ao
teclado convencional;

• Equipamento de alta durabilidade, com letras
usinadas e pintadas em baixo relevo nas
teclas;
• Teclado preto com caracteres brancos;
• Conexão via USB.

Grid é uma solução de comunicação aumentativa e alternativa (CAA) projetado para ajudá-lo
a se comunicar e se conectar com o mundo ao
seu redor.
O software permite que o usuário com vários
tipos de deficiência motora e pessoas com dificuldade e/ou impossibilidade de fala controle
o ambiente (por exemplo, telefone, televisão, e
luzes) e seu computador.
• Ele permite pessoas com fala pouco clara ou
limitada a usar o computador como um
auxílio de comunicação de saída de voz,
utilizando símbolos ou textos para construir
frases;
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• Você poderá também acessar sua área de trabalho e outros programas do Windows, com
os recursos internos do Grid para desligar ou
reiniciar o seu computador, também com as
funções para navegar na web, enviar e-mail
ou SMS e utilizar Microsoft Office;
• Além disso, você poderá enviar e receber
e-mails e mensagens SMS, navegar na internet, ouvir música e outros recursos;

• Grid é acessível para todos podendo ser
controlado quer por acesso pelo olhar (“eye
gaze”), acionadores, ponteiro de cabeça,
telas sensíveis ao toque, mouse, entre outras
opções. É necessário um PC com Windows 7,
Windows 8 ou 10.
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