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Braille EDGE 40

Administrer din hverdag!
Braille EDGE 40 er ikke blot det mest påli-
delige, højtydende brailledisplay, det 
hjælper dig også med at administrere dine 
daglige aktiviteter. Oprette og gemme 
noter eller læse bøger og dokumenter 
med notesblok. Brug kalender til at minde 
dig om vigtige datoer. Brug alarm til at 
minde dig om kommende aftaler, og 
udnytte den indbyggede lommeregner, 
stopur og nedtællingsur.

Brugervenlige funktionstaster!
Braille EDGE 40 indeholder 2 fire-vejs navi-
geringstast og 8 funktionstaster (Escape, 
Tab, Ctrl, Alt, Shift, Indsæt, Windows og 
applikationer) kombinerer bekvemmelig-
heden ved at indtaste tekst i punktskrift 
med det intuitive funktionelle pc-tastatur.

Braille EDGE 40
Det mest kraftfulde og alsidige Braille display, med funktionerne fra et 
notatapparat!

Vær tilsluttet hele dagen!
Slut Braille EDGE 40 til en computer eller 
PDA via Bluetooth og hold forbindelsen 
hele dagen uden behov for opladning. For 
endnu længere driftstid, skal du tilslutte via 
USB, og nyd alle de fantastiske funktioner i 
Braille EDGE 40 samtidigt med du oplader.

Læs og gem!
Læs og gem dine data på SD-kortet. Du 
kan bruge op til 32GB SDHC kort med 
Braille EDGE 40, nok til at lagre tusindvis af 
bøger og dokumenter du kan læse på farten.

Specifikationer

Braille EDGE 40, model: B40K
Brailledisplay: 40 celler
Keyboard type: Perkins-tastatur
Interface: USB Slave, Bluetooth, Memory 
SD Card (SDHC) 
Vægt: 785g, størrelse 310 × 101,5 × 22,5 mm

Anvendelse: 7 programmer til rådighed:
Notesblok, Kalender, Alarm, ur, regne-
maskine, stopur, nedtællingsur
Batteri: 20 timers batteritid (genopladeligt)
Partner: JAWS, Window øjne, Supernova, 
NVDA, VoiceOver, Mobile Speak, TALKS



•	 Skabt med den døvblinde i tankerne
•	 Unik, vendbar LCD display giver nem og 

naturlig kommunikation med døvblinde.  
En vibratormotor advarar en døv-blind 
person om modtagelse af beskeder eller 
fejl i input eller navigation.

•	 Forbindelse overalt, når som helst via 
Ethernet, Wi-Fi (b / g / n) eller 3G USB.

•	 GPS-modtager og elektronisk kompas  
giver øjeblikkelige og præcise anvisninger 
eller real-time, trin-for-trin navigation til                 
din destination. GPS kortdata er en 
valgfri tilføjelse.

Øjeblikkelig Social networking
Udnyt vores mobile tilslutningsmuligheder 
og klik på Twitter for øjeblikkelig adgang 
til verdenen af sociale netværk. Chat med 
dine klassekammerater, kolleger, familie og 
venner ved hjælp af Google Talk når som 
helst, hvor som helst.

Braille Sense U2

Funktioner af Braille Sense U2
•	 1GHz Mobile CPU og 32GB flashdisk, 

giver hurtig databehandling og så meget 
hukommelse som du ønsker.

•	 Power-pakket til kontormiljøet
•	 Fem sprog og flere tosprogede ord-

bøger til at sikre nøjagtighed og stil
•	 Fremhæv dine vigtigste punkter med 

avanceret skrifttype og stil muligheder.
•	 Fuldstændig up-to-date adgang til din 

e-mail med IMAP-adgang. EML-filer 
åbnes direkte fra filhåndteringen. 

•	 Sikker dine værdifulde oplysninger med 
filkryptering.

•	 En stærk pædagogisk redskab
•	 Enestående indbygget LCD giver seende 

lærere og forældre mulighed for at følge 
en elevs fremskridt, mens han bruger 
Braille Sense U2.

•	 Forbedret lyd, udestående medier
•	 Klar og kraftfuld stereolyd med lett 

tilgængelige lydknapper og 11 equalizer 
indstillinger. Derudover kontrolleres 
nemt og hurtigt FM Radio, DAISY Player 
og Media Player med medieknapperne 
placeret på forsiden af enheden.

Braille Sense U2
Den nye Braille Sense U2 giver kraft og hastighed, du aldrig før har oplevet i et 
notatapparat.Tjek e-mail fra en server når som helst ved hjælp af IMAP, og få 
nemt adgang til EML-filer. Indeholder avanceret regnemaskine og fil kryptering.

Specifikationer

Braille Sense U2, model: H432B
Braille display: 32 celler
Keyboard type: Perkins-tastatur
CPU Mobile CPU: (1 GHz)
Flash-hukommelse: 32GB
Video display: LCD, VGA
Interface: 3 USB host, 1 USB mini, SD-slot
Vægt: 924G. størrelse: 250x128x39mm

Netværk: Ethernet, WLAN (IEEE802.11 b / 
g / n), støtte til 3G-modem, Bluetooth FTP 
service, Bluetooth Serial / headset håndfri / 
printer / tastatur
Navigation: Indbygget GPS-modtager og 
elektronisk kompas (kortdata er valgfrit)
Batteri 17 timer batteritid / 5 timer ladetid
 



Braille Sense OnHand

Filhåndtering
Windows-lignende fil manager i Braille 
Sense OnHand sikrer styring af filer, mapper 
og forskellige typer af hukommelse. Du kan 
oprette, slette og omdøbe filer og mapper, 
se fil og mappe egenskaber, skrivebeskytte 
filer og åbne filer af alle understøttede 
typer direkte inde fra filhåndteringen. Du 
kan også søge efter bestemte filer overalt 
på enheden, og det har endda indbygget 
understøttelse for zip-arkiver.

Tekstbehandling
Braille Sense OnHand understøtter visning 
og redigering af flere almindelige filtyper. 
Tekst, RTF, doc, docx, BRL, og BRF er alle 
understøttet, og en anden unik format 
kaldet HBL er også inkluderet. OnHand 
giver dig mulighed for at producere papir-
kopier af dit arbejde på en bred vifte af 
almindeligt tilgængelige printere og braille 
trykmaskiner, og det giver også rigelig 
lagerplads til dig at gemme elektroniske 
kopier af alle dine vigtige dokumenter.

DAISY afspiller
En selvstændigt fungerende DAISY afspiller, 
som nemt kan spille DAISY indhold af flere 
forskellige typer, er inkluderet. Ændring af 
hastighed og mængden af det indhold, der 
afspilles uafhængigt af hastigheden og 
omfanget af OnHand tekst til tale.

Braille Sense OnHand
Selv om Braille Sense OnHand er det slankeste og letteste 18-celle Braille 
notatapparat på markedet i dag, er det samtidigt spækket med avanceret 
hardware som et integreret digital kompas og en indbygget GPS-modtager!

Indsætte, slette og navigere til bogmærker. 
Naviger efter side, overskrift, sætninger og 
niveau. Daisy 2.0/2.02, ANSI / NISO Z39.86 
(Daisy 3,0), NIMAS og Bookshare.org er 
alle understøttet. 

Online Chat
Braille Sense OnHand inkluderer en ind-
bygget chat program, som gør det muligt 
for brugere med Windows Live ID er at 
chatte med andre Windows Live og MSN 
Messenger-brugere.

E-mail
Braille Sense OnHand-mail-klient giver 
mulighed for nem konfiguration af POP3 
e-mail konti. Brug den til at læse, vide-
resende, besvare og gemme e-mails. Fuld 
automatisk oversættelse tillader emails, der 
skal skrives i forkortet punktskrift, men læst 
i standard tekst ved seende modtagere, og 
det giver også Braille brugere at læse alle 
e-mails skrevet til dem i forkortet punktskrift.



filer og mapper mellem OnHand og PC 
meget simpelt. Ingen speciel software 
er nødvendig for at imødekomme disse 
overførsler.

Ekstra funktioner
En adresse manager, tidsplan manager, 
videnskabelig lommeregner, database 
manager, alarm ur, timer, og mange andre 
programmer er inkluderet. Du kan bruge 
OnHand sammen med en skærmlæser til at 
se indholdet på din PC i blindeskrift. Online 
hjælp er tilgængelig i alle programmer, 
hvilket gør Braille Sense OnHand let at lære.
En valgfri USB LCD-display (sælges separat) 
giver seende brugere mulighed for at få 
vist de oplysninger som vises på Braille 
display. Denne funktion kan være særdeles 
nyttig for lærere, der arbejder med blinde 
elever eller til at kommunikere med perso-
ner, der er døve og blinde.

InterNet
OnHand webbrowser er perfekt til at surfe 
på nettet, læse og gemme HTML-indhold, 
og selv downloade filer. Opret bogmærker 
og hoppe til foretrukne websider med blot 
et par tastetryk.

Navigation hurtigtaster giver dig mulighed 
for at flytte problemfrit mellem links, tekst, 
formularfelter, tabeller og meget mere.
øjeblikkelig oversættelse gør at websider 
kan vises i forkortet punktskrift, hvilket gør 
læsningen af indhold som nyhedsartikler, 
ordbog poster og blogs nemt og effektivt.

Medier
En bred vifte af filformater kan afspilles. MP3, 
MP4, WAV, ASF, OGG, WMA, M3U, Audible 
(AA, AAX), WMV, FLAC, og MID er alle under-
støttet. Optagelse af lyd i justerbar bit- og 
sample rates kan ske enten ved hjælp af den 
indbyggede mikrofon eller ved at tilslutte 
en lydenhed til mikrofonstikket. Både MP3 
og WAV-forma-ter understøttes til optagelse. 
Mange mediefunktioner kan styres af medie-
knapperne på forsiden af OnHand.

PC tilslutning
Braille Sense OnHand kan anvendes som 
et lagringsmedie, der gør overførsel af 

Specifikationer

Braille Sense OnHand, model: H318B
Flash-hukommelse: 4GB
Netværk: Wireless LAN, Bluetooth
Brailledisplay: 18 celler
Audio-indgang: Intern mikrofon, Mikrofonstik
Audio output: Intern højttaler, 
Hovedtelefonstik

Optagelse: MP3/WAV optagelse, Line-in, 
optagelse Stereo
Interface: USB OTG, SD-slot
Batteri: Genopladeligt og aftagelig batteri
Størrelse: 17.2cm (W) x9cm (D) x2.7cm (H) 
Vægt: 425g



Funktioner i Voice Sense
Filhåndtering
File Manager er en virkelig god funktion 
på Voice Sense. Det svarer til Windows 
filhåndtering, så det er let at håndtere 
alle filer, mapper og diske. Oprette og 
ændre en mappe og filnavn, kopier, 
flytte, slette, klippe og klistre. Filbeskyt-
telse for at undgå utilsigtet ændring
Kontroller oplysninger om mapper, filer 
og diske. Kør filen øjeblikkeligt

Word processor
Du kan nemt oprette, redigere og ud-
skrive forskellige typer dokumenter vha. 
Perkins tastaturet og i Word Processor.
Understøttede formater: HBL (Braille 
Sense format), DOC, DOCX, RTF, TXT, 
BRL, BRF. Du kan læse og redigere 
dokumenter uden nogen konvertering. 
Dokumenter kan gemmes som forskel-
lige formater. Dokumenter kan udskrives 
med en punktprinter eller printer.

DAISY
DAISY-afspilleren har forskellige funktio-
ner til at læse DAISY-filer. 
•	 Understøttede formater: Daisy 

2.0/2.02, ANSI / NISO Z39.86 (Daisy 
3,0), NIMAS, Bookshare.org

•	 Play og pause
•	 Ændre afspilningshastigheden og 

volumen. Du kan justere det uanset 
TTS volumen.

Voice Sense
Voice Sense er et notatapparat med Braille tastatur (Perkins type  tastatur) og 
Text to Voice output der er praktisk og nem at bære. Voice Sense indeholder 
en fil manager, tekstbehandlingsprogram, DAISY afspiller, media player og mere.

•	 Kontroller afspilningsoplysninger 
om samlet tid, resterende tid, for-
løbet tid, total side, og aktuel side.

•	 Annoncerer resterende side og 
antallet af bogmærker af aktuelt 
Daisy indhold.

•	 Flyt til næste eller forrige sætning 
og afsnit.

•	 Flyt til en bestemt side, øvre eller 
nedre niveau, den næste eller 
forrige overskrift.

•	 Flyt til overskriften
•	 Indstil og slette mærke. Flytte til det 

forrige eller næste mærke.

Live chatter (MSN Messenger)
Det har en meget lignende struktur som 
MSN Messenger. Det er meget praktisk 
når man chatter mellem pc og Voice 
Sense brugere via internettet. Login, 
chatte, tilføje og slette venner, kontrol-
lere status, og ændre skærmnavn.
Inviter personer fra listen og gemme 
meddelelser.

Voice Sense



E-mail
Du kan sende og modtage e-mails med 
seende mennesker, med real tid over-
sættelse mellem punktskrift og tekst.
•	 Send og modtag e-mails.
•	 Læs html-format

Internet
Du kan surfe på nettet, læse nyheder og 
søge i ordbogen.
•	 Surfe på nettet og læse nyheder
•	 Tilføj yndlingswebsteder og gemme 

dem som html-filer

Medier
•	 Let tilgængelige lydknapper og 

afspilning af medier er kraftfulde 
funktioner på Voice Sense.

•	 Understøttede formater: MP3, 
MP4, WAV, ASF, OGG, WMA, M3U, 
Audible (AA, AAX), WMV, FLAC, MID

•	 Indstil lydeffekter: BassBoost, 
Surround, 3D-effekt, Reverb, Ech

Specifikationer

Voice Sense, modelnummer: V400
Flash-hukommelse: 1GB
Batteri: Genopladeligt og aftagelig batteri
Keyboard: Perkins stil
Braille display. Ekstern Braille displayet 
[sælges separat]: 20-celler

Netværk: Wireless LAN, Bluetooth
Interface: USB OTG, CF slot, SD-slot
Audiooutput: Stereohøjttalere, øretelefoner
Lydindgang: Intern kondensatormikrofon, 
Mikrofonstik
Vægt: 266 g, størrelse 18.8 / 7,7 / 2,5 cm 

•	 Lav en afspilningsliste og afspille 
gemte spillelister

Tilslutning til en PC
Du kan overføre filer frem og tilbage 
med en computer via USB-kabel, USB-
stick, og CF hukommelse. Du kan også 
dele via e-mail.

Yderligere funktioner
•	 Adressekartotek, tidsplanlægning
•	 Kalender, ur og lommeregner
•	 Skærmlæsersynkronisering med PC
•	 En række muligheder for præferencer
•	 Online hjælp

Via Braille display
Det kan være forbundet med en Braille-
celle display til tale og Braille output.
Perfekt kompatibel med SyncBraille.

Understøttede sprog
Engelsk (USA), engelsk (UK), tysk, fransk, 
Italien, hollandsk, spansk, svensk, 
koreansk, japansk



– HELPS YOU SEE!

Kontakt
LVI Danmark ApS
Marielundvej 28, 1. th.
2730 Herlev
DANMARK

Telefon: 57 67 20 99
E-mail: info@lvi.dk

WWW.LVI.DK


