Miss Elly Voorleesapparaat
Het gebruikersvriendelijke voorleesapparaat
voor blinden, slechtzienden en ouderen.
Met het vernieuwde Miss Elly 3 voorleesapparaat van O.L.V.S. kunt u boeken,
tijdschriften, de post, bijsluiters van medicijnen en alle andere gedrukte of
getypte teksten laten voorlezen. Dit kan moeiteloos zonder uitgebreide
oefening en zonder hulp van anderen. Het Miss Elly voorleesapparaat
beheerst standaard de Nederlandse taal. Daarnaast kunt u ook nog kiezen uit
33 verschillende talen, zoals Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Turks etc.

Eenvoudig te bedienen
U zet het apparaat aan, u legt het te lezen
document op de scanner van het apparaat,
u hoeft maar één toets in te drukken
en klaar! Na enkele seconden leest het
voorleesapparaat u de tekst voor met een
vriendelijke en zeer goed verstaanbare,
menselijke stem. Het toetsenbord en de
scanner zijn geïntegreerd in één apparaat.
De toetsen hebben verschillende herkenbare en
voelbare vormen en zijn verlicht als het apparaat aan staat.

Groot leescomfort
Het Miss Elly Voorleesapparaat herkent de tekst altijd automatisch.
Het maakt bijvoorbeeld niet uit of een tekst verticaal of horizontaal gedrukt
is, op zijn kop op de scanner ligt of een andere taal bevat.
Verschillende lettertypes of letterformaten worden allemaal voorgelezen.
Ook meerdere kolommen of tabellen op één pagina worden herkend en op
de juiste manier voorgelezen.
U kunt zelf bepalen hoe u de tekst wenst te horen: stem, taal, volume en
spraaksnelheid zijn eenvoudig instelbaar. U kunt ook het voorlezen even
onderbreken met de pauzetoets of een zin laten herhalen indien u deze niet
goed verstaan heeft.

Draagbaar, licht aluminium design
Een optionele batterij zorgt voor 7 uur leesplezier zonder dat elektriciteit
nodig is. De lichte aluminium behuizing maakt het apparaat degelijk en
perfect bruikbaar thuis of op een andere plek.
De hoofdtelefoonaansluiting maakt het eenvoudig om overal ongestoord te
kunnen lezen.

Vergoeding
Het Miss Elly Voorleesapparaat wordt onder bepaalde voorwaarden bij veel
zorgverzekeraars vergoed.

Specificaties
Scanmodi

 Met kolomherkenning
 Zonder kolomherkenning mogelijk
 Scannen met pagina oriëntatie

Navigatie

Spellen, woord, zin, regel, tekstblok, pagina

Stemmen/talen 91 stemmen - 33 talen (Nuance Vocalizer en Acapela) incl.
automatische taalherkenning - Optie: Arabisch en
Hebreeuws
Batterij

Optionele batterij Li-Ion (Autonomie: 7 uur, Oplaadtijd: 4
uur)

Opslaan

Tekst kan als tekstbestand, fotobestand of MP3-bestand
opgeslagen worden

Gewicht

3,5 kg

Afmetingen

42,4 x 27,2 x 6,8 cm (L x B x H)

Rugzak

Optioneel kan een rugzak aangeschaft worden

