Ruby 7 HD

Lupa Eletrônica de Mão

Ruby 7 HD
• Zoom contínuo com 2x–24x de ampliação;
O RUBY 7 HD portátil torna a leitura mais fácil,

• 6 teclas de alto contraste para fácil manuseio;

possui uma tela ampla de 7 polegadas que exi-

• Tela vibrante de 7 polegadas;

be ainda mais texto com ampliação de até 24
vezes. Esse dispositivo ultra portátil pode ser
levado para qualquer lugar que você deseja.
O RUBY 7 HD é fácil de aprender, e de utilizar,

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

com o suporte inclinado embutido leia livros,

• 20 modos de cores de alto contraste;

revistas e o que mais você desejar. A câmera

• Linhas e máscaras de leitura;

PivotCam™ oferece um alcance panorâmico
de modos de visualização para leitura, escrita,
hobbies, visualização à distância e até mesmo
auto-visualização.
O RUBY 7 HD combina conveniência e

• 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;

flexibilidade, o líder da próxima geração de

• Câmera de rotação PivotCam™ exclusiva;

ampliadores portáteis.

• 4 horas de uso contínuo;
• Design leve de 510 gramas;
• Inclui carregador, estojo e cabo USB.
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Ruby 7 HD

Características Técnicas

Recursos
Níveis de Ampliação: Zoom continuo com ampliação de 2x–24x
Iluminação do Texto Ampliado: Luz LED embutida
Botões: Táteis com cores vibrantes
Congelar Quadro: Congelar imagem com ampliação ajustável
Linha e Máscara de Leitura: Ajustáveis para ajudá-lo a manter no texto
Cores de Alto Contraste: 20 modos de visualização
Salvar Imagens: Possibilita salvar e enviar para o PC através do USB
Memória Interna: Armazena até 100 imagens
Inclui: Carregador, estojo e cabo USB

Dimensões e Peso
Tamanho da Tela: 7 Polegadas
Altura x Largura x Profundidade: 14,7 cm x 21,1 cm x 2,5 cm
Peso: 510 g

Elétrica
Bateria: Interna e recarregável
Autonomia da Bateria: 4 horas de uso contínuo
Conectividade: HDMI e USB

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