
• 40-cellige brailleleesregel

• Uitgerust met Bluetooth 5,  
connecteer tot 5 toestellen 

• 32 GB interne opslag + USB-aansluiting

• Ergonomisch en still braille klavier

• KeySoft Lite applicaties

• Compatibel met docx, doc, txt, brf, br

• Merk: Humanware

Brailliant
BI 40X

Brailleleesregel 
en -toetsenbord



De Brailliant BI 40X is de nieuwste 
generatie Humanware 40-cellige 
brailleleesregel. 

Deze brailleregel is geschikt voor veelvuldig 
lezen dankzij het comfort en de intuïtieve 
navigatie met  HumanWare duimtoetsen. 

Dit apparaat werd ontwikkeld met  
connectiviteit en productiviteit in 
gedachten. Door gebruik te maken van de 
Bluetooth 5 draadloze verbinding zal je niet 
alleen een stabielere verbinding hebben, 
maar ook over een grotere afstand. De 
Brailliant BI 40X kan verbonden worden met 
5 verschillende bluetooth apparaten. 

COMPACT EN DRAAGBAAR
De Brailliant BI 40X heeft 40 braillecellen, 
wat hem perfect maakt om op het werk 
te gebruiken. Zo kan je moeiteloos grote 
teksten lezen, tabellen in Excel.

KEYSOFT LITE EDITOR
Bewaren, openen en overzetten van 
gegevens is nog nooit zo eenvoudig geweest.

Verberg of toon de verschillende applicaties 
in de KeySoft menu en configureer zelf de 
duimtoetsen op de brailleregel. De interne 
opslagmogelijkheid en compatibiliteit met 
verschillende bestandstypes zorgt voor  
maximale flexibiliteit.

Notities neem je rechtstreeks op de 
brailleregel via de KeySoft Lite editor 
applicatie. Je maakt hiervoor gebruik van 
het ergonomische en stille brailleklavier. 

Technische kenmerken

Afmeting & 
gewicht

30.5 x 9.0 x 2.18 cm
700 g

Toestel

• 40 braillecellen
• 6- en 8 puntsbraille
• 32GB interne opslag
• 5 duim- en 6 navigatie- 

toetsen
• cursor-routing
• ondersteunt docx, 

doc, txt, brf, br
• compatibel met 

Jaws, Supernova 
e.a. voor Win, Voi-
ceOver voor iOS en 
osX, Talkback voor 
Android…

Connectiviteit USB 2.0 en Bluetooth 5

In de doos

• Brailliant BI 40X 
brailleregel

• draagzak met  
schouderriem

• USB-C kabel
• stroomblok
• snelstartgids

Brailliant BI 40X
Ultra connectief & 
productief
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