Ruby XL HD
Elektronische handloep met uitgebreide functies
De Ruby XL HD is een high definition
draagbare handloep van Freedom
Scientific.
Met zijn helder en contrastrijk 5”
kleurenscherm geeft Ruby XL je een
uitstekend beeld om rekeningen te
lezen, brieven en cheques te
schrijven,….
De vergroting is instelbaar van 2 tot
14x en met de keuze uit 20
contrastkleuren blijft het resultaat
glashelder.

XL voor extra opties
De Ruby XL HD heeft een geheugen voor
een 80-tal beelden. Je kunt ze via USBverbinding overzetten naar je computer om
de afbeelding te bewaren en op een ander
moment vergroot te bekijken.
Teksten zijn gemakkelijk te lezen wanneer
je het toestel in de leesstand plaatst, in een
hoek ten opzichte van je blad. De leeslijnen,
het beeldmasker en het grote beeld in HDkwaliteit maken het lezen nog eenvoudiger.
Met zijn kleine omvang en licht gewicht
(nauwelijks 300 gram) kun je de Ruby XL
HD gemakkelijk overal meenemen.

Met een enkele knop kun je het scherm
aanpassen van full color om foto’s te
bekijken naar elke andere hoogcontrast
kleureninstelling. Met de Freeze Frameknop kun je het beeld vastzetten en het
dichterbij brengen om comfortabel te lezen.
Wanneer je het handvat uittrekt kun je de
Ruby gebruiken als een gewone handloep,
terwijl je alles in hoog contrast en zonder
vervormingen bekijkt.

Technische kenmerken:





Hij is de perfecte gezel om boodschappen
te doen, naar de apotheek, de bank of de
bibliotheek te gaan of om een restaurant te
bezoeken.






Efficiënt en makkelijk in gebruik
De Ruby XL HD is makkelijk in gebruik voor
mensen die minder goed overweg kunnen
met technologische hulpmiddelen.
Zet hem aan met een druk op de knop,
plaats hem op een voorwerp en pas de
vergroting aan naar je wens met de
gemakkelijke zoomknop.




5” LCD-scherm (12,7 cm diagonaal)
met hoge resolutie
Lichtgewicht (300 g)
Afmetingen: 138 mm x 88 mm x 20 mm
Weergave in full color of in
contrastkleuren (20 instellingen)
Inklapbaar handvat
Oplaadbare batterij (3 uur autonomie)
Vergroting: 2x tot 14x
Freeze frame met aanpasbare
vergroting
Geheugen voor 80 foto's
USB-uitgang voor PC-verbinding

Producent: Freedom Scientific
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