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Focus 14 Blue 

Complete brailletoegang voor je smartphone 
De nieuwe Focus 14 Blue combineert 
een perfect reagerend brailletoetsen-
bord, gemakkelijke bediening, USB- 
en Bluetoothaansluiting met een 
ontwerp in zakformaat. 

Met die combinatie van 
gebruiksgemak, draagbaarheid en 
geavanceerde functies is de Focus 14 
Blue het ultieme en overal te 
gebruiken brailletoestel.  

Tekstberichten lezen, over het scherm 
van je smartphone navigeren of 
teksten schrijven? Je kunt het zonder 
je telefoon tevoorschijn te halen. 

Efficiënt en productief werken 

Met de Focus 14 Blue heb je een efficiënt, 
volledig brailletoetsenbord voor je smart-
phone, plus de mogelijkheid om in stilte het 
scherm van je smartphone te lezen.  

Geavanceerde navigatiefuncties maken het 
mogelijk snel door documenten te gaan met 
natuurlijke, efficiënte handbewegingen, 
waardoor je productiever kunt werken.  

Speciale draagtas 

De Focus 14 Blue wordt geleverd in een 
speciale beschermhoes die tegelijk dient als 
draagtas waarmee je het toestel stevig rond 
je hals draagt terwijl je het gebruikt. Je haalt 
het toestel eenvoudig uit de hoes om ermee 
aan een bureau te werken en stopt het er 
vlot weer in om op stap te gaan.  

Snel en comfortabel lezen 

Documenten en e-mails lezen, 
spreadsheets openen en surfen op het 
internet: het kan allemaal zonder je handen 
van de leesregel te halen.  

De gepatenteerde NAV Rockers 
navigatietoetsen laten je snel door een 
document scrollen per regel, zin of alinea. 

 

Selectieknoppen aan de voorkant van het 
toestel bieden de mogelijkheid om, 
gecombineerd met de duimtoetsen, rocker 
bars en cursorroutingtoetsen, een stuk tekst 
te selecteren, naar de volgende of vorige 
pagina te gaan of de regel naar het begin- 
of eind van het document te verplaatsen. 

Technische kenmerken 

 Verbinding met smartphone via USB 

2.0 of via bluetooth 2.0 

 14 braillecellen 

 Brailletoetsen voor 8-puntsbraille  

 Geen naden tussen de individuele 
braillecellen  

 Snelle navigatiemogelijkheden met 
NAV Rocker navigatietoetsen, 

cursorroutingtoetsen en duimtoetsen 

 Afmeting: 16 x 8,2 x 1,9 cm, 

Gewicht: 230g 

 Compatibel met Jaws, SuperNova, 

iOS-toestellen (iPad, iPhone,…) 

 Oplaadbare lithium-ion batterij - 20 
uur autonomie 

 Oplaadbaar via USB op PC 

 Met beschermhoes/draagtas en 

batterijlader 

producent: Freedom Scientific 


