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Onyx Portable HD 
Draagbaar camerasysteem  
De Onyx Portable HD is een draagbare low-
vision oplossing voor thuis, je werkplek of op 
school. Je sluit het camerasysteem aan op 
een beeldscherm of op je laptop, en je 
bekijkt alles in detail in het groot.  
De flexibele HD camera ondersteunt 3 
verschillende functies: 

• Document lezen: vergroot de tekst 
onder de camera van 1,9 keer tot 141 
keer. (bij gebruik van een 22” monitor) 

• Afstandscamera: bekijk een object 
dichterbij en haarscherp in een grote 
ruimte, bijvoorbeeld het schoolbord in 
een klaslokaal. 

• Spiegelbeeld weergave 
 

Nieuwe generatie vergrotingscamera’s 
De ONYX Portable HD biedt net zoveel 
comfort als de bestaande Deskset HD, maar 
dan in een compact en meeneembaar 
formaat, hij weegt slechts 1,95 kg.  
De camera is in alle richtingen draaibaar en 
kan ingesteld worden op beeld op grote 
afstand (zoals bvb. een schoolbord, of een 
voorwerp aan de andere kant van de 
kamer), op het lezen van documenten die 
zich onder de camera bevinden, en op 
spiegelbeeld.  
Dit model ondersteunt 33 verschillende 
kleurschema’s en instelbare leeslijnen en 
leesmaskers.  
Je kunt het pakket uitbreiden met extra 
software:  

• GEM software, voor het werken met 
split-screen modus en opslag van 
afbeeldingen op je PC.  

• OpenBook® software voor uitgebreide 
scan- en voorleesmogelijkheden.  

Optioneel zijn een handige draagtas en een 
XY-leestafel verkrijgbaar. 

Technische kenmerken  
• Traploze vergroting: 1,9x tot 141x (bij 

22” scherm) 
• Gewicht: 1,95 kilogram 
• Flexibele camera met 3 standen: 

o Afstand  
o documenten  
o spiegelmodus 

• Laatste instelling wordt onthouden 
• Camera draaibaar in alle richtingen 
• Combinatie met GEM software: split 

screen en afbeeldingen opslaan op pc  
• Combinatie met Open Book: scan- en 

leesmogelijkheden 
• Optioneel: XY-tafel, draagtas 
• Weergave in 33 kleurencombinaties, 

waaronder ware kleuren, verschillende 
contrastkleuren en grijstinten 

• Met Freeze Frame pauzeer je het beeld 
op het scherm voor detailwerk 

• Focus Lock: zet het beeld stil bij 
schrijven  

• Verstelbare leeslijnen en –maskers 
• Zoekfunctie 
• Directe opslag mogelijk op SD-kaart  

Producent: Freedom Scientific 
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