Hoge definitie • Lichtgewicht • Draagbaar

HD beeldschermloep in handig tablet formaat !
De Amigo HD geeft verbazingwekkende kristalheldere HD-beelden met levendige kleuren,
op elke afstand, op een groot 7 inch breedbeeld lcd-scherm. Hij is zo lichtgewicht en
eenvoudig te gebruiken, dat u het nooit meer zonder hem wil stellen. Plaats hem
rechtstreeks op uw leesmateriaal of houd hem omhoog om een voorwerp op een afstand
te bekijken. Pas de vergroting en het contrast aan met een eenvoudige druk op de knop.
Lees prijskaartjes, menu's, etiketten, straatnaamborden en nog veel meer, overal!

Kenmerken van de Amigo HD :
• De HD-camera geeft levendige
kleuren en kristalheldere beelden
• 7” hoge resolutie breedbeeld
lcd-scherm (tabletformaat)
•• Autofocus & handmatige focus met één
druk om voorwerpen op elke afstand
scherp te zien
•• Instelbare vergroting van 1,4x tot 25x
•• Instelbare helderheid met verlichting aan/uit
•• 28 beschikbare kleurmodi
• Ingebouwde oplaadbare lithium-ion batterij
met een autonomie van 3 tot 5 uur
(afhankelijk van modus en helderheid)
•• Verstelbare inklapbare voet
•• Opnemen & bewaren van beelden met
mogelijkheid tot pannen, vergroten,
wijzigen van de weergavemodi & uploaden
naar pc
•• Video-uitgang naar monitor of televisie
•• Klokfunctie
• Weegt slechts 0,5 kg
•• Schermindicator voor laag batterijniveau
•• Draagtas meegeleverd
•• 2 jaar garantie

“

“

•• Eenvoudig te gebruiken grote aanraaktoetsen

Mijn nieuwe Amigo HD is
de perfecte metgezel voor
onderweg !
– Barbara Johnson
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HD beeldschermloep in handig tablet formaat !
De Amigo HD is de perfecte keuze
om e-mails, tijdschriften, kranten,
instructies, boeken te lezen,
familiefoto’s te bekijken,voorwerpen
op verschillende afstanden te zien
en opgenomen beelden op te slaan
om ze later te bekijken.
De Amigo HD biedt twee
handenvrije desktopstanden
zodat u gemakkelijk kunt lezen,
schrijven, rekeningen betalen,
nagels vijlen en uw hobby’s doen.

Dankzij zijn lichtgewicht
draagbaar ontwerp is de
Amigo HD de perfecte
metgezel voor thuis of
onderweg.
Uw lokale verdeler :
Naadsevelden, 8
2560 Nijlen
03/411.23.06
info@voizi.be
www.voizi.be

Ontworpen en geassembleerd in de VS.

Voor een vrijblijvende
demonstratie kunt u
contact met ons opnemen
via
03/411.23.06
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