Milestone 312 Ace

Je digitale assistent, van dicteerapparaat tot
media- en daisyspeler
De Milestone 312 Ace doet dienst als Daisy-speler,
muziekspeler en dicteerapparaat. De ingebouwde
spraaksynthese laat de Milestone je tekstbestanden
voorlezen. Geniet ook van de extra opties op deze
Milestone: sprekende klok, wekker, FM-radio, agenda,
kleurendetector en barcodelezer. De WLAN-module geeft je
via WiFi toegang tot de documenten in je eigen netwerk.
Kenmerken van de Milestone
•
•
•
•

Eenvoudige bediening
Tactiel en visueel goed waarneembare toetsen
Goede weergavekwaliteit
Duidelijke boodschappen bij bediening

Functies van de Milestone 312 Ace
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Opname en beheer van gesproken
notities of boodschappen.
Audiospeler met aanpasbare
afspeelsnelheid voor MP3, AAC, M4A,
WMA, WAV, MP4, M4V
Daisy-speler: DAISY 2.02 en 3.0,
AA/AAX van Audible, EPUB 2.0.1
(ongecodeerd), NLS & Bookshare
FM-zender waarmee je de Milestone
via andere kanalen kunt laten afspelen
(eigen muziekinstallatie, autoradio,...).
Met kanaalzoeker, geheugen voor
zendfrequenties en opnamefunctie.
Tekstlezer: spraaksynthese leest
bestanden in txt- en doc-formaat voor.
Sprekende klok, wekker en slaaptimer.
Software-opties: agenda, FM-radio
Hardware-opties: kleurendetector,
barcodelezer, CD-drive, WLAN-module
(binnenkort verkrijgbaar)
Gebruikersmenu: Weergave van tijd,
datum, batterijstatus en instellingen
voor de gevorderde gebruiker.

Technische
Gegevens
• Ingebouwde luidspreker en microfoon
• USB 2.0 High Speed-verbinding
• 12 GB intern geheugen, uitbreidbaar
met SD-kaart met capaciteit tot 32 GB
• Aansluiting voor hoofdtelefoon
(automatische deactivering van de
ingebouwde luidspreker)
• Automatische uitschakeling na nietgebruik, maar tegelijk klaar voor
opname in 3 seconden, ook vanuit
slaapstand
• Netspanningsadapter voor ingebouwde
oplaadbare batterij
o Autonomie: 20 uur
o Maximale oplaadtijd: 3 uur
• Afmetingen: 85 x 54 x 14 mm
• Gewicht: 53 gr
• Materiaal: kunststof
• Opnametijd: 420 uur of +/- 17 dagen
(intern geheugen)
Producent: Bones
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