Explorē 12
Draagbare
beeldschermloep
(12” scherm)

•

Draagbare beeldschermloep met
12inch-aanraakscherm

•

Vergroting: 2 x tot 30x

•

Hoge resolutie autofocus- en HD-camera

•

Innovatieve beeldschermloep

•

Merk: Humanware

Explorē 12

Draagbare beeldschermloep

Technische kenmerken Explorē 12
Afmeting &
gewicht

28,2 x 20,2 x 2,4 cm
1,13 kg

Scherm

Touchscreen 12″ ISP LCD
scherm met knijpzoom in/
uit en live panning
resolutie: 1920×1080 p

Camera’s

2 HD-camera’s met autofocus

Vergroting

ca. 2x tot 30x

Batterij

Oplaadbare Lithiumpolymeer-batterij
Gebruikstijd: ca. 3,5 uur
Laadtijd: ca. 4 uur
•
•
•

Beeldschermfuncties

•
•

•
•
•
In de doos

•
•
•
•

HD-beeldkwaliteit
Autofocus (in- en uitschakelbaar)
Capaciteit afbeeldingengalerij: 1000s
Instelbare helderheid
en belichting
Aanpasbaar: voorkeurszoom, lijnen/jaloezieën, tekstgrootte
menu, kleurenschema’s (17)
Draagtas
Voeding
Opvouwbare en transporteerbare leesstandaard
Internationale voedingsadapters
USB Type-C kabels
Poetsdoekje
Gebruiksaanwijzing

Met de explorē 12 kun je thuis of onderweg een
actieve levensstijl handhaven.

Innovatieve beeldschermloep
De explorē 12 bevat essentiële, eenvoudig
te gebruiken hulpmiddelen, ongeacht jouw
leeftijd. Met twee houders (een ingebouwde
en een verwijderbare), makkelijk op te vouwen
en met een reistas, kun je met dit lichtgewicht
toestel jouw dagelijkse activiteiten voortzetten,
zoals lezen en foto’s of kaarten bekijken. De
explorē zal je helpen onafhankelijker te zijn
thuis, op school of op het werk.

Met een opvouwbare en transporteerbare
leesstandaard
Wanneer de explorē 12 wordt gebruikt met de
afneembare leesstandaard, komt deze boven
de tafel uit en biedt zo een grote werk- en
schrijfruimte. Dankzij de zoom- en panfuncties
van het touchscreen kun jij ook lezen zonder
jouw documenten te verplaatsen. Bovendien
is hij dankzij zijn lichte gewicht ideaal voor
gebruik onderweg en ondersteunt hij een
actieve, mobiele levensstijl.
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