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• Bekijk en vergroot tekst, voorwerpen en foto’s
• Tekst-naar-Spraak: de Compact 10 HD Speech leest volledige pagina’s voor
• Gebruiksklaar om te vergroten binnen één seconde
• Meer woorden op het scherm voor beter overzicht
• Aanpasbare, hoogcontrast touch screen knoppen
• Gemakkelijk schakelen tussen de eenvoudige en geavanceerde modus

• Eenvoudige modus voor meer gebruiksgemak
• Geavanceerde modus voor extra functies zoals menu en klok 

• 3 High Definition camera’s
• Lees camera voor het lezen van documenten aan een tafel of een bureau
• Uitklapbare camera arm voor volledige pagina Tekst-naar-spraak en het  
  plaatsen van handtekeningen 
• Afstands camera om objecten en tekst van een kleine afstand te zien

• Sla snapshots op
• Continue zoom: 0,5 tot 22 maal vergroting

Eigenschappen
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Optelec Compact 10 HD Speech



De Compact 10 HD Speech is een lichte opvouwbare 
mobiele loep met een 10 inch aanraakscherm en 
voorleesfunctie. De traploze vergroting en diverse 
hoog contrast standen zorgen voor een optimale 
leesbaarheid. Dit veelzijdige apparaat heeft drie 
camera’s: dichtbij, afstand en een uitklapbare 
overzichtscamera.

Compact 10 HD Speech
Lees tekst in vergroting
en hoog contrast

Laat gemakkelijk een 
volledige pagina voorlezen

Zelf lezen en voor laten lezen
De Compact 10 HD Speech is 
de ideale oplossing om kranten, 
brieven en tijdschriften te 
vergroten en te laten voorlezen. 
Schuif de Compact over de 
tekst om deze te lezen. Lees 
nog makkelijker met de unieke 
uitklapbare camera-arm. Deze 
kan in één keer een A4 formaat 
inscannen om voor te laten lezen 
en geeft de mogelijkheid om te 
schrijven of een object (medicijn-
verpakking, blikje) te bekijken.

Nieuwe manier van lezen
Zodra met de camera-arm een 
foto gemaakt is, wordt de tekst 
op het scherm getoond. In plaats 
van te laten voorlezen kunt u ook 
zelf door de tekst scrollen door 
met uw vinger de tekst op het 
aanraakscherm naar boven of 
beneden te verplaatsen. Wilt u 

de tekst groter, geen probleem: 
de letters vallen altijd binnen de 
breedte van het scherm zodat 
naar links en rechts schuiven niet 
meer nodig is.

Klaar voor gebruik
De Compact 10 HD start 
razendsnel op. Een druk op de 
knop is genoeg om meteen aan 
de slag te kunnen. 


