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Foxy Reader 

Sprekende etikettenlezer en mp3-speler en –recorder 
 

 

Foxy Reader is een sprekende lezer van labels, 
tags en speelkaarten, en dient tegelijk als MP3-
speler en-recorder 

Dit high-tech product van CareTec maakt het 
blinden en slechtzienden een stuk 
gemakkelijker om de juiste voorwerpen, kledij, 
of de verpakking ervan terug te vinden.   

 

 

Foxy etiketten en labels 

Bevestig de bijgevoegde waterbestendige 
zelfklevende etiketten en labels (met name 
geschikt om in kleding te naaien) op een 
voorwerp en spreek de gewenste 
productinformatie in. Tegelijkertijd wordt 
deze informatie in de Foxy reader 
opgeslagen.  

De labels en etiketten zelf kun je 
gemakkelijk herkennen door tactiele 
markeringen. 

Foxy Cards 

De Foxy Cards zijn speelkaarten, aan beide 
zijden bedrukt met kleine codes over de 
hele oppervlakte. Deze codes kunnen niet 
visueel worden waargenomen. De Foxy 
Reader kan de kaartinformatie echter wel 
herkennen en brengt deze via de 
koptelefoon over naar de speler. Zo wordt 
het mogelijk voor blinden om samen met 
zienden een kaartspel te spelen.  

Functies 

 Notities opnemen: bvb. voor 
boodschappenlijstje  

 MP3-speler  

 Foxy kaarten: 52 kaarten + 2 jokers, 
bruikbaar voor zowel blinden als 
zienden.  

 Inclusief gesproken handleiding 

Technische kenmerken 

 Afmetingen: 130 x 10-35 mm  

 Gewicht: 72 g  

 Spraakweergave: synthetische stem 
met natuurlijke klank 

 Geïntegreerde microfoon 

 Mini-usb-verbinding voor uitwisseling 
van gegevens met pc 

 Uitgang voor koptelefoon 

 Opnamecapaciteit: 4GB voor 290u 
geluidsopname, uitbreidbaar tot 32GB 

 Voeding: 2x 1,2V NiMH oplaadbare 
batterijen, laadtijd 2u, autonomie 6u 

 Inclusief 240 zelfklevende voelbare 
Foxy Labels, 5 Foxy Tags (waterproof 
labels voor kledij), Foxy kaartspel 

 

Producent: CareTec 


