Sara PC

Ampliador e Leitor para PC

Sara PC
• Acesso direto nos botões do scanner a 5 funções
O Scanner com voz Sara PC combinado com

rápidas:

o software de reconhecimento óptico de

• Abrir Documento;

caracteres (OCR) instalado no seu PC, con-

• Digitalizar e Gravar;

verte documentos impressos em áudio, para
que o deficiente visual tenha acesso ao seu
conteúdo.
A integração do scanner com o PC é tão

• Digitalizar e Ler Documento;
• Copiar e Imprimir;
• Pausar Leitura.

completa que você consegue realizar as

• Abre arquivos traduzidos para Braille, extensões

funções mais importantes diretamente no

BRF e BRL, que são automaticamente convertidos

scanner sem precisar conhecer os comandos

para serem lidos;

do teclado do PC.

• Possui gestão e leitura de arquivos RTF, TXT, DOC,
PDF, HTM, XML, OBX, ARK e DAISY;
• Permite a conversão de textos digitalizados ou
abertos em arquivos de áudio, para MP3;
• Possui ferramentas de apoio à baixa visão através
de controle de imagem, como:
• Ampliação em até 16x;
• Cores de alto contraste;
• Destaque do texto para acompanhar o que está
sendo lido;
• Visualização na Tela de Texto, Visualização
Exata e Visualização dividida - selecionáveis
pelo usuário;
• Exporta diretamente para outros aplicativos como
Microsoft Word ou Bloco de Notas;
• Digitaliza livros encadernados e mantém a paginação;
• Possui driver de áudio, editor de texto, recebe e
envia fax, calculadora, etc.
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Sara PC

Características Técnicas

Digitalização
Área de digitalização: 21,5 x 29,7 cm (tamanho A4 e papel carta)
Modo de leitura: Passagem única

Comunicação
Requisitos Mínimos do PC: Driver de CD-ROM, Porta USB e Memória RAM de 256 MB, com
500 MB livres no HD; Sensor de imagens coloridas de 2400 dpi
Sistema Operacional: Compatível com o Windows 7
Conexão ao PC: USB2.0

Dimensões e Peso
Altura x Largura x Profundidade: 3,5 cm x 25 cm x 36,5
Peso: 1,9 kg

Elétrica
Assistência técnica: Sim
Cabos de Ligação: Sim

Geral
Garantia: 1 ano
Manuais: Guia do Usuário e Guia de Instalação em Português
Guia Rápido em Braille (Português)
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