
 
 

Focus 80 Blue 
Leesregel met 80 braillecellen en brailletoetsenbord 

 

 
De nieuwe Focus 80 Blue combineert de laatste 
brailletechnologie met een comfortabele lichte 
vormgeving.  
Het toestel heeft een doordachte plaatsing van 
braille- en controletoetsen en kan zowel via 
USB als via Bluetooth met je PC of gsm 
verbonden worden. 
De gestroomlijnde ergonomische vorm en het 
lichte gewicht maken van de Focus 80 een 
comfortabel werkinstrument dat je gemakkelijk 
kunt verplaatsen. 
 

Veelzijdig 
De nieuwe Focus 80 Blue laat je snel 
wisselen tussen verschillende 
brailleweergaves. Je kunt de brailletoetsen 
gebruiken om je PC te bedienen: met de 
comfortabele en zeer gevoelige toetsen kun 
je moeiteloos urenlang braille typen..  

Geavanceerde navigatie 
De geavanceerde navigatiefuncties laten je 
snel in een document rondkijken, met 
natuurlijke, efficiënte handbewegingen die 
voor een snel resultaat.  
Documenten, e-mail, rekenbladen lezen, 
surfen op het internet: je hoeft je handen 
niet van het display te halen.  
De gepatenteerde NAV Rocker 
navigatieknoppen geven je de mogelijkheid 
om snel door je tekst te scrollen per lijn, zin, 
paragraaf, of door een document heen te 
pannen.  

Technische kenmerken 
 
• Verbinding met PC of laptop via USB 

2.0 of via bluetooth 2.0 
• 80 braillecellen - geen naden tussen de 

individuele braillecellen  
• Brailletoetsen voor 8-puntsbraille  
• Instelbare NAV Rocker 

navigatietoetsen 
• Cursorroutingtoetsen 
• Vier duimtoetsen voor het pannen door 

een document 
• Twee duimscroltoetsen om omhoog en 

omlaag in het document te navigeren 
• Twee selectietoetsen 
• Afmeting: 58 x 8,9 x 2,3 cm 
• Gewicht: 1,020 kg 
• Compatibel met Jaws, SuperNova, 

iOS-toestellen (iPad, iPhone, iMac,…) 
• Oplaadbare lithium-ion batterij  

o 10 uur autonomie 
o oplaadbaar via USB op PC 

• Met draagtas en batterijlader 
 
Producent: Freedom Scientific 
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