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Braillex EL 40c  

De brailleleesregel met voelbaar verschil  
 

De Braillex EL 40c combineert 
efficiëntie met voelbaar elegant 
design.  

Maak kennis met de nieuwe 
brailleleesregel Braillex EL 40c:  
in combinatie met een notebook zal 
hij al snel de 'must-have' worden 
voor iedereen die onderweg een 
brailleleesregel wil gebruiken. 
 

Ergonomisch werken 

Ontlast je polsen. De zeer geringe hoogte 
van de leesregel – slechts 18 mm - staat 
garant voor een ontspannen leeshouding. 

Comfortabele bediening met één hand  

De gepatenteerde navigatiebalk garandeert 
een intuïtieve, snelle en nauwkeurige 
bediening. Die navigatiebalk, die zich over 
de hele voorzijde van de leesregel uitstrekt, 
kun je in vier richtingen kunt bewegen. 
Vanuit elke gewenste positie op de 
leesregel kun je zo doelgericht en 
systematisch in een tekst vooruit, achteruit, 
naar boven of naar onder navigeren, zonder 
je vingers van je leespositie te moeten 
wegnemen. 

Modulair besturingsconcept 

Je zult er snel aan wennen om efficiënt met 
de Braillex EL 40c te werken. Het nieuwe 
modulaire besturingsconcept maakt het 
beginners, zoals personen die op latere 
leeftijd blind geworden zijn, mogelijk om vlot 
met braille te leren werken.  

Ervaren gebruikers zullen genieten van de 
verbeterde functionaliteit in de 'Advanced 
Mode'. 

 

Producent: Papenmeier 

Hogere productiviteit met dubbele 
routingtoetsen 

Veelgebruikte handelingen kun je sneller 
uitvoeren door gebruik te maken van de 
twee routingtoetsen die in elke braillecel 
geïntegreerd zijn.  

De onderste routingtoets activeert de 
cursor- of muisrouting. De bovenste 
routingtoets gebruik je voor het activeren 
van objectgerelateerde contextmenu's. 

Met de 'Easy-Quick-Access-Key’ kun je met 
één enkele toetsaanslag een programma of 
andere toepassing openen zonder via het 
Windows-Startmenu te gaan.  

Zeker en snel braille lezen 

Geniet bij je dagelijkse werk van de hoge 
kwaliteit van de Papenmeier braillecellen en 
lees je teksten snel en met precisie. De 
celkappen van de Braillex EL 40c zijn zowel 
met concaaf als met vlak oppervlak 
verkrijgbaar.  

Technische kenmerken: 

 40 braillecellen met aanpasbare puntdruk 

 Afmetingen: 298 x 92.5 x 18 mm  

 Gewicht: 640 g 

 Drivers voor JAWS 32/64 bit, SuperNova, 
Apple VoiceOver, Linux, Window-Eyes 

 Gebruikersgids 

 Met opberghoes 
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