
Humanware Victor Reader Stratus

Den enkleste og mest brugervenlige lydbogsafspiller

Alle Victor Reader Stratus modeller er ud-
styret med store taktile knapper i høj 
kontrast, indbygget højttaler og hoved-
telefonstik. Der er tale på alle funktioner, 
hvilket gør den utrolig brugervenlig.

På grund af det genopladelige batteri og 
det indbyggede bærehåndtag du kan tage 
din Victor Stratus med dig overalt.

Tilgængelighed

Transportabel

Du kan vælge den simple og meget over-
skuelige Stratus Basic 4 hvor du har 4 navi-
geringstaster. Du kan gøre den yderligere 
simpel ved at monterer den medfølgende 
dækplade, der skjuler de fleste taster, og 
gør den endnu lettere at bruge. Eller du 
kan vælge den mere avanceret Stratus M12, 
der har et 12 tasters navigerings tastatur for 
mere avanceret navigering. Den afspiller 
også lydbøger fra SD kort eller USB. 
Derudover er der indbygget dansk tale og 
den kan læse flere typer tekst.

Valgmuligheder



HUMANWARE Victor Reader Stratus

 • Variabel hastighed
 Juster afspilningshastigheden så den  
 passer til dit behov.
 • Bærbar

 Integreret håndtag og genopladeligt
 batteri.
 • Sleeptimer

 En fantastisk måde at nyde læsning før 
 sengetid. Slukker selv efter den ind-
 stillede tid.
 • Informationstast

 Annoncerer bog info (titel, total/forløbet/
 tilbageværende tid, total antal sider/
 overskrifter) 
 • “Hvor er jeg” tast

 Du kan altid få oplyst hvor du er i en bog 
 (side, kapitel, overskrifter osv.) 
 • Tastatur hjælp

 Annoncerer funktionen af den trykkede tast 

Funktioner

Victor Reader Stratus_120124

Funktioner og specifikationer
Det handler om brugervenlighed

 • Afspiller DAISY, Audio og MP3 CD
 • Dimensioner: 22 x 21.6 x 4.8 cm 
 • Vægt: 950 g med batteri
 • DAISY formater supporteret: 2.0 and 2.0.2
 • ANSI/NISO Z39.86 2002/2005 (DAISY 3)
 • Genopladeligt Li-Polymer batteri
 • Opladnings tid: 4 timer
 • Driftstid: op til 10 timer
 • Afpiller følgende formater: AAC, AMR 

WB+, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, Speex, 
WAV

 • Text-to-speech: Acapela (Stratus M) 
afspiller BRF, DOCX, RTF, txt, html, xml

 • Hovedtelefonstik: 3.5 mm jack
 • Firmware opgradering via CD eller SD/

USB (Stratus M12)

Specifikationer

Stratus Basic 4 / Stratus M 12

Beskrivelse  Stratus Basic 4
HMI-nr  64369

Medie   CD
Pris u.moms  2 950 kr

Beskrivelse  Stratus M 12
HMI-nr  64370

Medie   CD, SD, USB, TTS
Pris u.moms  3 500 kr 
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