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ZoomText 11 Magnifier 
Vergrotingssoftware  
ZoomText is een zeer krachtig vergrotingsprogramma 
dat volledig beantwoordt aan de strenge eisen die de 
slechtziende gebruiker stelt aan computergebruik voor 
persoonlijke en professionele doeleinden. 
Met de ZoomText Camerafunctie en de geavanceerde 
webzoeker geniet je een uitstekende ondersteuning. 
Naast de gekende PC versie op CD is er een 
aangepaste versie op USB Stick zodat ZoomText 
steeds vlot beschikbaar is voor mobiel gebruik. 
ZoomText 11 is compatibel met Windows 10, 8.1 of 7 
(SP1).  

Kenmerken van ZoomText 
• Vergroting: fracties van 1x tot 2x en 

trapsgewijs van 2x tot max. 36x met 
behoud van vloeiende beeldkwaliteit 

• Mooie weergave van vergrote tekst met 
xFont-technologie 

• Vergrotings- en opzoekings-
mogelijkheden van cursor en aanwijzer 

• Vergroting over het volledige scherm of 
zelf in te stellen schermdelen 

• Regelbare snelheid bij het lezen van 
vergrote tekst 

• Intelligent volgen van alle 
schermactiviteit, muis en cursor 

• In- en uitzoomen van geselecteerde 
schermdelen 

• Kleur- en vormkeuze van de cursor 
• Verbeterde schermkleuren, vervanging 

van probleemkleuren en afronding van 
alle kleuren in tekst en webpagina's 

• Volledige internettoegankelijkheid 
• Bediening via de muis of het 

toetsenbord (sneltoetsen) 

Nieuw in ZoomText versie 11 
• Nieuwe gestroomlijnde werkbalk 
• Nieuwe opdrachttoetsen, vlot aan te 

leren en te gebruiken. De nieuwe 
opdrachttoetsen vermijden bovendien 
conflicten en compatibiliteitsproblemen 

 
 
 

• Zoom naar 1x: direct omschakelen 
tussen vergroot beeld en een 1x Zoom. 

• Nieuw Geometrisch ‘smoothen’ van 
tekstranden op plaatsen die 
ontoegankelijk zijn voor xFont.  

• Nieuwe verbeterde AppReader: 
rechtstreeks in de doelapplicatie lezen 
of omschakelen naar een sterk 
contrasterend tekstbeeld dat visueel 
gemakkelijker leesbaar is.  

• Nieuwe Zoekfunctie 
• Nieuwe Slimme Kleuromkering, o.a. in 

Internet Explorer 11. Toont foto’s in hun 
natuurlijke kleuren terwijl de tekst in 
aangepast contrast blijft. 

Reeds in ZoomText versie 10 
• ZoomText Camerafunctie: met een 

HD webcam kun je drukwerk en 
voorwerpen op je scherm vergroot 
weergeven en op details inzoomen 

• verbeterde ZoomText Webzoeker om 
webpagina’s snel te doorzoeken op 
woorden of uitdrukkingen 

• Vanaf versie 10.11.3.80 compatibel  
met Microsoft Office 2016. 
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Voordelen van ZoomText USB:  
• Toegang op om het even welke 

computer met één licentie 
• Draagbaar, steeds binnen handbereik 
• ZoomText start automatisch op.  
• Plug-and-Play licentiebeheer: het 

serienummer is gekoppeld aan de 
ZoomText USB-stick 

• Persoonlijke ZoomText -instellingen 
worden opgeslagen op de USB-stick  

• Activatie op PC blijft mogelijk 

Minimale systeemvereisten 
• Windows 10, 8.1 of 7 met Service Pack 

1 (of hoger). 
• Processor:  

o 2 GHz i3 dual core processor of 
gelijkwaardig.  

o i5 or i7 aanbevolen. 
• 4 GB Ram-geheugen, 8 GB 

aanbevolen 
• Grafische kaart (minimum 256Mb 

dedicated, niet onboard/shared) met 
ondersteuning voor DirectX 10 of hoger 

• 400 MB vrije ruimte op de harde schijf; 
SSD schijf aanbevolen. 

• 5-point multi-touch display voor touch 
screen ondersteuning 

• USB 2.0 voor ZoomText Camera. 
 

Producent: AI² (AI Squared) 
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