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Alles-in-één Full HD beeldschermloep met voorleesfunctie
DaVinci is een hoogwaardige beelschermloep
met Full HD camera, tekst-naar-spraak (OCR)
en 3-in-1 camera. Met Full HD ervaart u hogedefinitiekleuren en een contrast die een
kristalhelder beeld en levendige kleuren geven.
Ervaar het plezier van lezen met onze nieuwe
tekst-naar-spraakfunctie. DaVinci zal elke
gedrukte tekst voorlezen met een druk op de
knop.

Kenmerken van DaVinci :

“

Met de vergroting en
voorleesfunctie is lezen
weer aangenaam

(OCR) – leest
• Tekst-naar-spraak
voor met Nuance®-software
• Vergroting tot 77x
• Eenvoudig bedieningspaneel
• Gebruiksvriendelijk menu
om het contrast en
• 28de weergavemodi
helderheid te optimaliseren
schuifmechanisme zorgt voor flexibiliteit
• Het
voor verschillende camera-armstanden
• Lcd-scherm gemakkelijk kantelbaar
• Echt spiegelbeeld om uzelf te bekijken
• Geheugeninstelling voor elke camerastand
• Gemakkelijk te installeren, gewoon aansluiten en beginnen
• 2 jaar garantie
• Ontworpen en geassembleerd in de VS

– Jerry Winkler

“

• Sony® Full HD camera
hoge resolutie hoge definitie lcd• 24”
scherm voor de beste beeldkwaliteit
om te lezen, op
• Autofocuscamera
afstand te kijken en uzelf te bekijken

HD

Full HD • Voorleesfunctie • 3 in 1 camera

Alles-in-één Full HD beeldschermloep met voorleesfunctie
De DaVinci Sony® hd-camera geeft kristalheldere
beelden in levendige kleuren en een contrast dat
resulteert in het helderste wit en het diepste zwart.
DaVinci’s hoge-resolutie-lcd-scherm produceert
maximale niveaus van fotodetails voor een heldere,
duidelijke weergave. Dankzij het brede gezichtsveld
kunt u meer op het scherm zien.
Geef uw vermoeide ogen rust met onze tekst-naarspraak(OCR)-functie. Laat DaVinci uw favoriete
artikel of boek voorlezen. Leg gewoon uw gedrukte
tekst onder de DaVinci-camera en druk op de knop:
DaVinci begint binnen enkele seconden te lezen wat
er op het scherm staat. Kies een mannen- of
vrouwenstem en gebruik de poort van de
hoofdtelefoon om privé van deze functie te genieten.
U hebt de keuze tussen verschillende talen.
DaVinci kan worden gebruikt als beeldschermloep
om dichtbij, veraf en alles daar tussenin te zien. U
kunt ook de camerastand om uzelf te bekijken als
spiegel gebruiken om make-up aan te brengen of
voor andere persoonsverzorgingstaken. Met
DaVinci hebt u de vrijheid om te lezen, te schrijven,
presentaties of whiteboards te bekijken en om aan
knutselwerkjes en hobby’s te werken op het werk,
op school of thuis.

Uw lokale verdeler :
Naadsevelden, 8
2560 Nijlen
03/411.23.06
info@voizi.be
www.voizi.be

camera 340 °
roteerbaar om
op elke afstand
te kijken

DaVinci's scherm kan gemakkelijk

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

