
GuideReader
Pod

Daisy-speler

• Te gebruiken via een scherm (vb. tv), 
luidsprekers of hoofdtelefoon

• Met de Pod beluister je audioboeken, 
tekstbestanden en ePub-boeken

• Leest van SD-kaart. Kan ook rechtstreeks 
van je online bibliotheek downloaden.

• Eenvoudige menu’s met spraakonder-
steuning

• Bediening met de handige afstands- 
bediening

• Navigeer makkelijk dankzij de grote 
pictogrammen en menu’s

• Merk: Dolphin
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Met dit nieuwe toestel luisterlees 
je gesproken boeken, tijdschriften 
en dagbladen via je scherm, tv, 
luidsprekers of hoofdtelefoon.

Je kan via de bibliotheek jouw boek ontlenen 
en met de GuideReader Pod beluisteren. De 
producent Dolphin werkte hiervoor samen 
met Anderslezen, Kamelego, Luisterpunt, 
Transkript en Passendlezen (Nederland). 
Je kan tot 50 boeken tegelijkertijd opslaan.

De GuideReader Pod is een kleine, discrete 
doos die je op je scherm, tv, luidsprekers of 
een hoofdtelefoon aansluit. Je bedient de 
reader met eenvoudige afstandsbediening.

Ideaal voor mensen met een visuele- of 
leesbeperking die graag lezen:
• Discreet en makkelijk mee te nemen 
• Met voelbare aan-uitschakelaar
• Instructies met spraakondersteuning 
• Handige afstandsbediening
• Vlaamse stem (Ellen) 
• Aanpasbare audiosnelheid en volume

Specifiek voor blinde personen:
• Ook bruikbaar zonder scherm, met 

luidsprekers of hoofdtelefoon

Specifiek voor slechtziende personen:
• Via het scherm: vergroot de menu’s en 

pictogrammen naar wens
• 6 contrasterende kleurenschema’s

Specifiek voor mensen met dyslexie:
• Markering van de uitgesproken tekst (bij 

ondersteunde boekformaten)

Technische kenmerken 
GuideReader Pod

Afmetingen 10 x 10 x 2 cm

Processor ATOM x5-Z8330 1,44 
GHz Quad Core

Opslag 

• Op het toestel: 32 
GB, max. 50 boeken

• Uitbreiding: 2 GB op 
meegeleverde Micro 
SD kaart

Connectiviteit

• wificonnectie
• 1 x USB 2
• 1 x hoge snelheid USB 3
• 1 x Micro USB
• HDMI (uitgang)
• 3,5 mm hoofd- 

telefoonaansluiting
• Draadloze 802.11n 

netwerkadapter
• Ethernet 802.3
• Bluetooth BT4

In de doos

• 1 x GuideReader-Pod
• 1 x voeding DC 5V / 3A
• 1 x HDMI-kabel (1 m)
• 1 x Dolphin Remote
• 2 x AAA-batterijen 

(voor remote)
• 1 x Handleiding

GuideReader
Pod, Daisy-toestel
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