Traveller HD

Ampliador Eletrônico Portátil

Traveller HD
• Tela panorâmica TFT cor cheia de 13.3 polegadas;
O Traveller HD da Optelec é um ampliador

• Zoom contínuo de 2.4x até 30x (+-3%);

eletrônica portátil como nenhuma outra, in-

• Mecanismo único de Deslizar & Ler;

tegra uma ferramenta de Deslizar & Ler única
que permite uma leitura intuitiva, natural e
sem esforço em uma tela de 13.3 polegadas.
Na sua grande tela, deslize suavemente
sobre uma linha de texto ampliada. Deslizar
para frente e para trás permite o usuário

• Pronto para utilizar quando a tela está na posição
de leitura;
• Desenvolvido para mover-se suavemente em cima
de materiais de leitura;
• Qualidade de imagem de alta definição;

reconhecer as formas das palavras individuais

• Leve e portátil;

tornando fácil a leitura.

• Posição da tela inclinada para visualização ergonômica;
• Modo de cor real;
• Total de 16 combinações de alto contraste;
• Luz LED integradas para iluminação uniforme;
• Ícones do menu grandes e vibrantes;
• Salve até 1000 imagens;
• Linhas de Leitura.
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Traveller HD

Características Técnicas

Recursos
Níveis de Ampliação: Zoom contínuo de 2.4 – 30x
Iluminação do Texto Ampliado: Luz LED integradas para iluminação uniforme
Botões: Táteis com cores de alto contraste para fácil orientação
Botão de rolar: Navegue sem esforço desde o topo até o final do documento
Botão de deslizar: Ajuda a seguir em uma linha reta
Botão de zoom: Para ajustar o nível de ampliação
Linhas de leitura: Estabilidade durante a navegação horizontal
Brilho: Personalizar de muito brilho para suave
Botão Abrir/Fechar: Desbloquear e bloquear o Traveller de forma segura no lugar
Cores de Alto Contraste: 16 modos de visualização
Salvar Imagens: Função Snapshot - salve até 1000 imagens

Dimensão e Peso
Tamanho da Tela: 13.3 polegadas
Altura x Largura x Profundidade: 24 cm x 36,5 cm x 4,8 cm
Peso: 1,9 kg

Elétrica
Bateria: Interna e Recarregável
Autonomia da Bateria: 3 horas em uso médio e 6 horas para carregar

Geral
Garantia: 1 ano
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