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• Bekijk en vergroot tekst, voorwerpen en foto’s
• Gebruiksklaar om te vergroten binnen één seconde
• Meer woorden op het scherm voor beter overzicht
• Aanpasbare, hoogcontrast touch screen knoppen
• Kies de modus die bij u past:

• Simpele modus voor meer gebruiksgemak
• Geavanceerde modus voor extra functies zoals menu en klok
• Gemakkelijk schakelen tussen de simpele en geavanceerde modus

• 3 High Definition camera’s
• Lees camera voor het lezen van documenten aan een tafel of een bureau
• Uitklapbare camera arm voor het bekijken van foto’s en objecten, en het

zetten van uw handtekening
• Afstands camera om objecten en tekst van een kleine afstand te zien

• Klok functie
• Sla snapshots op
• Continue zoom: <0.5 tot >22 maal vergroting
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Unieke uitklapbare camera arm
De Compact 10 HD is een ideale 
oplossing om kranten, brieven en 
tijdschriften te vergroten en te lezen. 
Maar de unieke uitklapbare camera 
arm opent een heel nieuw scala 
aan mogelijkheden. Met de arm 
uitgevouwen, kunt u eenvoudig naar 
foto’s kijken, medicijnverpakkingen 
bekijken en zelfs ronde blikjes 
lezen, zonder dat u wordt beperkt in 
uw bewegingen. Met de arm kunt u 
zelfs uw handtekening plaatsen en 
kruiswoordpuzzels voltooien.

Eenvoudig lezen
De Compact 10 HD heeft een groot, 
High Definition 10-inchaanraak-
scherm. Hiermee kan meer tekst op 
het scherm worden weergegeven 
voor een maximaal overzicht. Met 
meer woorden tegelijkertijd op het 
scherm, zult u merken dat lezen 
eenvoudiger wordt en dat u de tekst 
beter begrijpt, zelfs bij een hoge 
vergroting.

Klaar wanneer u het nodig hebt 
Wanneer u kleinere stukjes tekst 
leest, kunt u de Compact 10 HD 
snel pakken om comfortabeler te 
lezen. Het apparaat wordt meteen 
ingeschakeld, net als uw telefoon. 
Dankzij deze ongelooflijk korte 
opstarttijd verspilt u geen tijd en 
kunt u bijna meteen lezen.

Met zijn grote 10-inch scherm, aanpasbare functies 
en intuïtieve bediening, biedt de Compact 10 HD alle 
voordelen van een beeldschermloep, maar dan in een 
veel kleiner, inklapbaar en draagbaar ontwerp.

Compact 10 HD
Gebruik de camera arm om foto’s, 

objecten en verpakkingen te bekijken

Lees tekst in vergroting
en hoog contrast

Dankzij de handige camera arm heeft u
alle ruimte om uw handtekening te zetten

Wilt u de Compact 10 HD ook teksten
laten voorlezen? Probeer dan de

Compact 10 HD Speech


