
• Brailleleesregel + toetsenbord,  
ideaal voor onderweg

• Ergonomisch & comfortabel: 8-punts 
brailletoetsen + 14 braillecellen 

• Synchroniseer notities met je iPhone, 
iPad of met je e-mail op je pc

• Connecteer met usb of tot 5 Blue-
tooth-apparaten tegelijk

• Merk: Humanware

Brailliant
BI 14

Brailleleesregel 
en -toetsenbord



De Brailliant BI 14 is de ideale 
brailleleesregel met toetsenbord 
voor onderweg!

Ook onderweg wil je verbonden en 
productief blijven. De slimme en compacte 
Brailliant BI14  garandeert efficiënt 
werken zonder in te boeten aan ergonomie 
of comfort. Hoewel robuust past hij 
gemakkelijk in je jas of tas. 
 
Compact maar met een maximaal comfort:
• ergonomisch brailletoetsenbord
• 14 hoogwaardige braillecellen met 

cursorrouting
• Pan en navigeer zonder uw vingers van 

de brailleleesregel te halen dankzij de 
duimtoetsen

• De navigatiejoystick simuleert het 
swipen op een aanraakscherm

Je geniet van een stabiele connectie met tot 
5 (iOS-)apparaten tegelijk. De micro-USB 
zorgt voor het opladen (tot wel 20 uur) en 
een vlotte pc-verbinding. 
 
De Brailliant Sync-app synchroniseert jouw 
notities tussen jouw apparaten. De sync-app 
wordt beheerd via je e-mailaccount. 
 
Met een schakelaar op de achterkant van 
het apparaat bepaal je of je de Brailliant zelf 
gebruikt of dat het apparaat is ingesteld om 
andere gekoppelde apparaten aan te sturen. 
 
Extra’s: raadpleeg de interne klok of houd 
de tijd bij met de BI14 Stopwatch.

Technische kenmerken

Afmeting & 
gewicht

166 x 100 x 23 [mm]
285 g

Batterij 15 - 20 uur levensduur

Connectiviteit
5 Bluetooth-connecties
1 Micro-usb-verbinding

In de doos

• BI 14 leesregel
• Draagtas 
• usb-kabel
• usb-voeding
• “Aan de slag met” 

documentatie en  
garantie-informatie

Brailliant BI 14 
Kleine, robuuste braille- 
leesregel + toetsen-
bord
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