
• Eenvoudig bellen

• Gemakkelijk bereikbaar zijn

• Voor blinde en slechtziende mensen

• Bevat alle essentiële functies 

• Scherm met grote letters in hoog 
contrast, druktoetsen & dicteren

• Nederlandstalige interface en stem

• Merk: Kapsys

MiniVision
Dé eenvoudigste 
sprekende gsm



Met de MiniVision bel je zonder moeite!
Geen aanraakscherm, maar goed voelbare 
drukknoppen.
Een gsm vlot bedienen is een uitdaging 
als je een visuele beperking hebt. De 
MiniVision zal je verbazen met zijn eenvoud, 
terwijl hij toch alle belangrijke functies 
biedt.  Je telefoneert, beheert je contacten 
en berichten via deze handige gsm met 
druktoetsen. Mits internetconnectie kun 
je een heel aantal functies activeren 
met spraakcommando’s vb. je contacten 
opbellen of er berichten naar sturen, 
notities maken, een nieuwe afspraak maken 
in je agenda, enz. Het kan allemaal dankzij 
de spraakherkenning.

Het scherm toont grote letters in hoog 
contrast en een menu in lijstvorm met 
gemakkelijk te selecteren items. 
Het startscherm geeft je tijd, datum, 
aantal gemiste oproepen en ongelezen 
berichten. Je kunt zowel de tekstgrootte, 
de kleurcontrasten als de scroll-snelheid 
aanpassen, maar ook het spreektempo.
Naast de Nederlandstalige interface en 
stem kun je ook nog andere talen kiezen. 
Je geniet in elk geval van een premium 
spraakweergave.

Technische kenmerken MiniVision

Besturings-
systeem Android

Afmeting & 
gewicht

124 x 51 x 13 mm
100 g

Scherm 2,4” 
QVGA (240 x 320 pixels)

Processor Dual Core Cortex-A7, 
1.0 GHz

Platform Qualcomm Snapdragon 
250

Intern 
geheugen

RAM 512MB
FLASH 4GB  

Externe opslag compatibel met SD-
kaart tot 32GB (niet incl.)

Netwerk-
connectiviteit 4G, 3G en 2G

Draadloze 
verbinding WiFi en Bluetooth 4.1

SIM-kaart 
formaat nano SIM

Connectors jack audio 3,5 mm en 
micro-usb

Verbruik en 
autonomie

Batterij 1400mAh Li-ION
Autonomie:
-waakstand:  300 uur
-gesprek:       7 uur

SAR SAR 1,21 W / Kg

Extra 
specificaties

FM radio, wekker, agenda, 
kleuren- en bankbiljet-
detector, rekenmachine, 
notities, zaklamp, weer, 
SOS-functie

LED-flits & 
2 MP-camera’s

Ringtones en vibraties

MiniVision 
Dé eenvoudigste 
sprekende gsm
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