HD • Teksti puheeksi (OCR) • Ergonominen muotoilu

Näe ja kuule ero!
Merlin
elite
on huippusuorituskykyinen
lukutelevisio, jossa on HD ja teksti puheeksi
– toiminto. Elite näyttää kuvan todellisissa
väreissä kirkkaasti ja terävästi. Merlin eliten
ainutlaatuinen muotoilu tarjoaa laajan kuvanäkymän
näyttäen suuremman kirjoitusalueen näytöllä.
Koe lukemisen ilo uuden teksti puheeksi toiminnon avulla.

Merlin elite - ominaisuudet:

• Sony HD auto focus kamera
• 24” HD LCD –näyttö takaa parhaan kuvanlaadun
puheeksi- t o i m i nt o ( O CR )
• Teksti
(Nuance software)
• Helppokäyttöinen ohjauspaneeli
liikkuu vaaka- ja pystysuunnassa
• Näyttö
mahdollistaen hyvän lukuasennon
• 28 kuvankatselutilaa
• LED-valo takaa hyvän kuvanlaadun
• 2.4 - 70x suurennusalue
XY-pöytä jossa helppo
• Matala
lukitusmekanismi
eliten näyttö toimii myös
• Merlin
tietokoneesi näyttönä
• Nopea ja helppo käyttöönotto
• Takuu 3 vuotta
®

®

“

Ennen Merlin eliteä olin kadottanut
halun lukea. Nyt maltan tuskin odottaa
postiani!
– Regina Saylor

www.enhancedvision.com
Suunnittelu ja valmistus
Yhdysvalloissa
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Muut ominaisuuksien tarjoamat edut:
silmillesi lepoa teksti puheeksi –
• Anna
toiminnolla (OCR)
Merlin eliten lukea ääneen suosikkikirjasi.
• Anna
Tarjolla useita kielivaihtoehtoja.
haluttu teksti Merlin eliten kameran alle ja
• Aseta
paina ”capture” näppäintä
Merlin elite- laite alkaa lukea näytöllä
• olevan
tekstin muutamassa sekunnissa
Sony HD kamera tuottaa kirkkaat eloisat värit
• sekä
erottaa terävästi mustan ja valkoisen
Laadukas LCD- näyttö ei jätä pienintäkään
• kuvan
yksityiskohtaa näyttämättä
• Laajan kuvausalue – isompi näkymä
elite tarjoaa sinulle itsenäisyyttä näön
• Merlin
käyttöön olitpa sitten kotona, töissä tai koulussa.
itse kirjoja, lehtiä ja asiakirjoja tai anna Merlin
• Lue
eliten lukea ne puolestasi ääneen
kirjoittaminen, valokuvien katselu,
• Kirjeiden
sanaristikoiden täyttäminen ja jopa

Näyttö liikkuu vaaka- ja pystysuunnassa
mahdollistaen hyvän lukuasennon

®

.

lempiharrastuksesi ovat nyt mahdollisia

Maahantuonti:
Apuväline Visualfocus Oy
Rauhankatu 26, 65100 Vaasa
puh. 040 539 1071, www.visualfocus.fi
mikael@visualfocus.fi
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