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ZoomText Magnifier / Reader 2018 
Vergroting en spraakweergave  
ZoomText geeft slechtzienden toegang tot alles wat op je 
beeldscherm verschijnt.  
In ZoomText Magnifier / Reader wordt de krachtige 
vergroting van ZoomText gecombineerd met uitgebreide 
spraakweergave. 
Alle elementen van Windows worden uitgesproken.  
De spraak geeft weer wat ingetikt wordt, per teken, per 
woord of als volledig document.  
ZoomText 11 is compatibel met Windows 10, 8.1 of 7 (SP1)  
 

Wat doet ZoomText Magnifier /Reader 
voor jou?  
• Alle kenmerken van de vergrotings-

software ZoomText Magnifier: 
o Vergroting van het beeld op je 

computerscherm: van1x tot 36x  
o Vergroting en opzoeken van cursor 

en aanwijzer. 
o Mooie weergave van vergrote tekst 

met xFont-technologie 
o Duidelijke weergave van de cursor 

met aangepaste kleur en vorm. 
o Regelbare leessnelheid  
o In- en uitzoomen van selecties. 
o Aangepaste schermkleuren 

• Gesynchroniseerde vergroting en 
schermuitlezing. 

• Spraak met of zonder vergroting.  
• Geïntegreerde tekst-naar-spraaksoftware. 

o Uitspreken van alle essentiële 
Windows elementen.  

o Lezen van tekens, woorden en 
tekstlijnen door verplaatsen van 
focus.  

o Toetsenbord-echo: hoor wat je typt  
• Volledige internettoegankelijkheid. 
• Volledige 'Document Reader' met 

geïntegreerde spraak.  
• Volledige 'Application Reader' binnen 

eigen toepassingen zoals MS Word, ...  
 
 

 
 
 
• Leest en navigeert nauwkeurig door 

MS Word, MS Excel en Outlook. 
• Bediening via muis of toetsenbord 
• Beschikbaar in USB-versie 
• ZoomText Camerafunctie: met een 

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

• Met de ZoomText Webzoeker kun je 
webpagina’s snel doorzoeken op 
woorden of uitdrukkingen en meteen 
van daar te laten voorlezen 

• Met ZoomText Recorder kun je tekst 
omzetten in audio-opnames die je kunt 
opslaan in een afspeellijst in iTunes of 
Windows Media Player 

• Met de ZoomText Achtergrond Lezer 
kun je tekst laten voorlezen terwijl je 
tegelijkertijd andere taken uitvoert. 

• gestroomlijnde werkbalk 
• opdrachttoetsen, vlot aan te leren en te 

gebruiken. De opdrachttoetsen 
vermijden bovendien conflicten en 
compatibiliteitsproblemen 

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

• Geometrisch ‘smoothen’ van 
tekstranden op plaatsen die 
ontoegankelijk zijn voor xFont.  
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• Verbeterde AppReader: rechtstreeks in 
de doelapplicatie lezen of omschakelen 
naar een sterk contrasterend 
tekstbeeld dat visueel gemakkelijker 
leesbaar is.  

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

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

Nieuw in ZoomText Magnifier/Reader 
2018 
• Nieuwe versienummering: vanaf heden 

krijgen ZoomText, Fusion en Jaws een 
jaartal mee als versienummer, nu dus 
2018. 

• Installatie wordt sneller en eenvoudiger 
én met volledige spraakondersteuning. 

• Nieuwe opstartwizard: in een 
handomdraai bepaal je zelf hoe 
ZoomText opstart. 

• Nieuwe Vocalizer Expressive 
Stemmen: alle versies van ZoomText 
Magnifier/Reader bevatten voortaan 
Vocalizer Expressive stemmen. Bij 
installatie wordt een mannelijke of 
vrouwelijke Nederlandstalige stem 
geïnstalleerd. Andere stemmen kunnen 
naar believen worden gedownload. 

• Betere compatibiliteit met Windows, 
Office, Adobe Reader en vele andere 
toepassingen. 

• Ondersteuning van 4 monitors: 
ZoomText ondersteunt tot 4 schermen. 
Bekijk verschillende applicaties of 
verschillende weergaven en 
vergrotingen van dezelfde applicatie op 
elke monitor. 

 

 

 

 

 

 

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 

• 600 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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