omniReader

Ampliador e Leitor Autônomo

omniReader
• Lê e amplia textos de maneira rápida e precisa;
O omniReader amplia e lê textos impressos no

• Possui botões grandes com alto contraste e

apertar de um botão. Você pode acompanhar

fáceis de usar com perfis para usuários cegos e

o texto ampliado em cores de alto-contraste

com baixa visão;

na tela de 10 polegadas, ou se preferir, relaxe
enquanto o omniReader faz a leitura do texto
em alta voz.

• Portátil e leve - ideal para levar com você;
• Conecte um fone de ouvido para ouvir documentos com privacidade;

O omniReader também permite o uso da tela
somente para ampliar objetos e textos em
cores alto-contraste para uma visualização
mais clara.
Graças a seu design leve, a alça de transporte,
e uma bateria de longa duração, você consegue levar e utilizar o omniReader aonde
quiser - em casa, no escritório, seja qual for a
atividade!

• Amplie objetos e impressos com letra pequena no
Modo de Visualização ao Vivo;
• Digitalize e leia documentos na posição vertical;
• Salve imagens digitalizadas e documentos de
várias páginas;
• Salve os documentos digitalizados em um pen
drive USB;
• Conecte a sua linha Braille Focus Blue para leitura
em Braille;
• Digitalize impressos em 17 idiomas diferentes e
ouça com vários sintetizadores de vozes naturais.
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omniReader

Características Técnicas

Tela e Câmera
Tela: 10 polegadas (diagonal) colorida
Câmera: 13 MP HD com auto-foco

Conectividade
Portas USB: Saída e Entrada 2 portas
Áudio: Auto-Falantes e entrada para fones de ouvido

Dimensões e Peso
Tamanho da Tela: 10 Polegadas
Altura x Largura x Profundidade: 24,9 cm x 27,6 cm x 10,5 cm
Peso: 1,5 kg

Elétrica
Bateria: Recarregável ou AC - 12 horas de uso contínuo

Idiomas
Idiomas Disponíveis: Inglês (americano, australiano, britânico, indiano), Dinamarquês, Holandês (da Holanda e belga), Francês (europeu e
canadense), Alemão, Português (europeu e brasileiro), Russo,
Espanhol (castelhano e latino-americano), Tcheco, Finlandês,
Húngaro, Italiano, Norueguês, Polonês, Eslovaco, Sueco e
Turco.

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