Focus 40 Blue . Quinta Geração

Linha Braille

Focus 40 Blue
• 40 células braille com 40 teclas de posicionamento
A nova linha braille Focus 40 Blue é durável,

do cursor;

leve, possui as especificações testadas MIL-

• Teclado Braille de 8 pontos;

STD-810G, e design robusto para os desafios

• Superfície da linha Braille contínua, sem divisão

do dia-a-dia.

entre as células;

Seu teclado amigável, painel de controle

• Navegação no documento flexível com balan-

inteligente, e requintados pontos braille

ceadores de navegação programáveis por linha,

tornam o uso da linha Focus 40 Blue silencioso

sentença, parágrafo ou por deslocamento de

e suave.

painel clássico;

Com conectividade Bluetooth para 5 dispo-

• Botão Menu, posicionado ao meio acima dos cur-

sitivos, bloco de notas integrado, porta USB,

sores, para acesso rápido ao calendário, relógio,

e design portátil, compacto e robusto.

conexões Bluetooth e mais;

A Focus 40 Blue assegura fácil operação, esteja
você indo de um lugar para outro no trabalho,
viajando pelo mundo ou simplesmente
relaxando em casa.

• Bloco de notas integrado com leitor de livros BRF;
• Cartão Micro SD até 32 GB;
• Selecione a firmeza do Braille que você mais se
sente confortável com o aplicativo VariBraille;
• Conexão micro USB-C.
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Características Técnicas

Teclas
Células Braille: 40
Posicionamento do Cursor: 40; 1 para cada célula Braille
Teclado Braille: 8 teclas
Teclas de Funções Programáveis: 15 teclas adicionais, incluindo 2 balanceadores de navegação

Conectividade
Bluetooth: 4.1
USB: Micro USB-C

Compatibilidade
Sistemas operacionais: Apple® iOS 11 ou posterior, Android, Windows® 11 e Linux
Modo de Estudo Braille: Quando utilizado com o JAWS, ferramenta interativa para
ensinar e aprender o Braille
JAWS BrailleIn™: Para Braille contraído e controle total no Windows®

Dimensões e Peso
Altura x Largura x Profundidade: 1,9 cm x 36,8 cm x 7,8 cm
Peso: 565 g

Elétrica
Bateria: Bateria íon-lítio recarregável
Autonomia da Bateria: 20 horas (utilização típica)
Carga da Bateria Recarrega no PC via USB ou com o adaptador AC

Geral
Garantia: 1 ano
Manuais: Guia do Usuário e Guia dos Botões em Português;
Guia Rápido em Braille em Português
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