Victor Reader
Stratus
Draagbare
Daisy-speler
“Ik lees voor”

•

Duidelijke navigatietoetsen om snel
te bladeren in je lectuur of muziek

•

Compact, met praktisch handvat

•

Instelbare voorleessnelheid,
sluimertoets en timer

•

6 varianten beschikbaar

•

Merk: Humanware

Victor Reader Stratus
Draagbare Daisy-speler

Met de Stratus geniet je
van 10 uur onafgebroken
luisterplezier
Met de Stratus Daisy-spelers beluister je
boeken in Daisy- en mp3-formaat en muziek
op cd’s of USB of geheugenkaart (M & H).

Stratus met 4 toetsen
Optie: Afdekplaat die de minder gebruikte
navigatietoetsen in het midden bedekt
wat de bediening nog vereenvoudigt.

Stratus met 12 toetsen

Technische kenmerken Stratus
Mediaspeler voor Daisy-, audio- en mp3bestanden en cd's
Afmeting

22 x 21,6 x 4,8 cm

Gewicht

950 g met batterij

2.0 en 2.0.2, ANSI/NISO
Ondersteunde
Z39.86 2002/2005
Daisy-formaten
(DAISY 3)

Batterij

Geïntegreerde oplaadbare lithium-polymeer
batterij
• Autonomie: 10 uur
• Oplaadtijd: 4 uur

Voorleesfunctie

Tekst-naar-spraak, van
Acapela (Stratus M) voor
het afspelen van bestanden
in BRF, DOCX, RTF, txt,
html, xml-formaat

Aansluitingen

Voor netvoeding
Voor hoofdtelefoon

Dit compacte toestel met handgreep is
voorzien van zeer duidelijke navigatietoetsen waarmee je snel bladert tussen
hoofdstukken, paragrafen, pagina’s of
muziekstukken. Een bladwijzer houdt
automatisch bij tot waar je laatst gelezen hebt.
Versies
• Stratus: leest van cd
• Stratus M: leest van cd, dvd, SD-kaart,
usb en is voorzien van spraaksynthese
voor het voorlezen van teksten
• Stratus H: leest van cd, dvd, SD-kaart,
usb en downloadt boeken van je online
boekenplank
• 4 toetsen: eenvoudige navigatie
• 12 toetsen: voor precieze navigatie in
gestructureerde publicaties
Dankzij een UPGRADE van Stratus4 M en
Stratus12 M naar een H model kan jouw
toestel via Wifi op het internet te gaan en
Online Daisy-publicaties van
www.anderslezen.be downloaden.
Een greep uit de verschillende functies:
• Instelbare voorleessnelheid
• Info-knop voor gegevens over het boek
• ‘Waar ben ik’-toets
• Uitleg van de functie van elke toets
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