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Perkins brailleschrijfmachines  

Het wereldvermaarde merk rechtstreeks bij Sensotec 

Standard Perkins Brailler 

Dit duurzame en betrouwbare toestel heeft 
de toets des tijds doorstaan.  

De Standard Perkins Brailler werd in 1951 
door Perkins ontworpen maar is nog steeds 
geschikt voor dagelijks brailletypwerk. 

Next Generation Perkins Brailler 

Met dit model heeft Perkins de klassieke 
Brailler opnieuw uitgevonden.  

Het toestel heeft een nieuwe elegante vorm, 
in helderblauw of rood. Een lichte en 
compacte schrijfmachine makkelijk 
draagbaar én toch duurzaam. 

Het toestel is ook technisch mee met zijn 
tijd. De toetsen zijn lager gepositioneerd 
voor een betere bereikbaarheid, minder 
lawaai en een betere respons.  

SMART Brailler 

De SMART Brailler is voorzien van een 
scherm, waarop de getypte tekst getoond 
wordt in SimBraille en grote letters, 
gecombineerd met audio-feedback. Dit zorgt 
voor een multisensoriële leerervaring.  

Een zeer groot voordeel van dit toestel is 
dat ziende leerkrachten in het geïntegreerd 
onderwijs kunnen volgen wat hun blinde 
leerlingen schrijven. Ziende ouders kunnen 
hun kinderen helpen bij het huiswerk.  

Het toestel heeft alle functies van een 
mechanische brailleschrijfmachine, maar je 
kunt er ook elektronische documenten mee 
bewerken, bewaren en als tekstbestand 
uitwisselen via USB. 

Beschikbaar in Amerikaans en Brits Engels, 
Spaans, Frans, Duits, Russisch, Zweeds, 
Pools, Turks, Arabisch en Portugees. 

 

 
Meer uit het Perkins assortiment

 Electric Blue Perkins Brailler: zoals 
de Classic Perkins Brailler, maar dan 
elektrisch. Er is minder kracht nodig om 
de toetsen van dit toestel in te drukken. 

 Large Cell Perkins Brailler: de 
braillecel op dit toestel is vergroot zodat 
er meer ruimte tussen de braillepunten 
is. 

 Large Cell Electric Perkins Brailler: 
elektrische variant van de Large Cell 
Perkins Brailler, minder kracht nodig.  

 Unimanual Perkins Brailler: zoals de 
Classic Perkins Brailler, maar kan met 
1 hand gebruikt worden (geschikt voor 
personen met een motorische 
beperking). 


