SNOW 12
Mobiele beeldschermloep met spraak
Zoomax SNOW 12 is een mobiele beeldschermloep welke niet alleen draagbaar is
en beelden haarscherp vergroot, maar ook uw tekst laat voorlezen.
Het scherm is 12”inch groot en is een Touch screen. De camera heeft een vergroting
tot 19x. U kunt de ingebouwde camera gebruiken als vergrotingscamera en als
voorleesapparaat. Ook kunnen documenten opgeslagen en bewaard worden en
dankzij het opvouwbare statief kunt u onder het scherm werken en schrijven en
niet alleen teksten van papier laten voorlezen, maar ook fysieke producten zoals de
ingrediënten van een product. Ook kan het scherm gemakkelijk eruit geklikt
worden om het als een compact, mobiel tablet te gebruiken.
Snow 12 is eenvoudig te bedienen. De voorleesstem is Nederlands, maar andere
talen zijn ook mogelijk. U kunt uw tekst vergroten en als dat niet voldoende is kunt
Snow 12 u ook voorlezen. Of u gebruikt dit tegelijkertijd.

Opvouwbaar statief
Snow 12 heeft een opvouwbaar statief waarmee gemakkelijk onder gewerkt kan
worden, bijvoorbeeld om te schrijven of tekst op producten te laten voorlezen.
Het scherm is er eenvoudig eruit te klikken, zodat Snow 12 als compact mobiel
tablet gebruikt kan worden.

Eenvoudig in gebruik

Ruimte om eronder
te schrijven

HD Beeldkwaliteit

Leest voor in het
Nederlands

Vederlicht en zo
slank als een Tablet

Ruimte om tekst op
producten voor te
laten lezen

Vergoeding
Snow 12 wordt onder bepaalde voorwaarden bij veel zorgverzekeraars vergoed.

Specificaties
Scherm

12” FULL HD Touch screen

Full HD Camera

13 megapixels

Kleur modi

Full Color en 10 Hoge contrast kleur modi

Vergroting

2.7x t/m 19x
2.5x t/m 19x zonder statief

Stemmen/talen

Standaard Nederlands (20 talen optioneel)

Batterij

Continu gebruikerstijd: 2.5 uur, Oplaadtijd: 2 uur

Extra connecties

Mogelijk met TV / Monitor en Iphone

Opslaan

Teksten TXT & RTF / foto’s JPG /PDF’s

Gewicht

960 gr
2.240 gr inclusief statief

Afmetingen

29 x 22 x 2.5 cm (LxBxH)

Opvouwbaar
Statief

JA

Werkafstand

Onder de camera is 14 cm

Afstand

Camera gebruik op afstand mogelijk met Snowlink (optioneel)

Bediening

Touch screen, analoog stick en knoppen

Certificaten

