Ruby XL HD

Lupa Eletrônica de Mão

Ruby XL HD
• Tela panorâmica LCD de 5 polegadas;
Lupa eletrônica portátil Ruby XL HD com

• Zoom contínuo com ampliação de 2x–14x;

imagens claras de alta definição na palma

• Leitura rápida sem perder o foco;

da sua mão. A tela de 5 polegadas define até
os pequenos detalhes. Você pode ampliar os
impressos até 14 vezes - livros, fotografias,

• Luz LED embutida;
• Design leve e ergonômico;

jornais, bulas, etiquetas e muito mais.

• Braço articulado de 2 posições;

O Ruby XL HD é fácil de aprender e usar, seja

• Suporte para leitura vertical;

em casa, no escritório ou onde estiver. Além

• Botões táteis com cores de alto contraste para fácil

do braço articulado de 2 posições, o apoio de
leitura vertical fica perfeitamente posicionado
em cima do documento enquanto você arrasta e faz a leitura.
Os botões de alto contraste torna fácil o ajuste
da ampliação, modos de cor e máscaras e
linhas de leitura.

orientação;
• 20 Modos de visualização de cor de alto contraste;
• Função Congelar Quadro com ampliação ajustável;
• Máscaras e linhas de leitura ajustáveis;
• Salve até 80 imagens e envie para o computador
através da porta USB;
• Inclui modo de apresentação de slides.
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Ruby XL HD

Características Técnicas

Recursos
Níveis de Ampliação: Zoom continuo com ampliação de 2x -14x
Iluminação do Texto Ampliado: Luz LED embutida
Botões: Táteis com cores de alto contraste para fácil orientação
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 pelo computador através de USB
Memória Interna: Armazena até 80 imagens
Inclui: Bateria, carregador, pulseira, estojo e cabo USB

Dimensões e Peso
Tamanho da Tela: Panorâmica LCD de 5 polegadas (12 cm)
Altura x Largura x Profundidade: 8,8 cm x 13,8 cm x 2 cm
Peso: 297 g

Elétrica
Bateria: Interna e recarregável
Autonomia da Bateria: 3 horas de uso contínuo
Conectividade: Através da porta USB para conexão ao computador

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