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Plextalk PTN2 
Audiospeler voor alle formaten op CD, USB of SD  

 
De PlexTalk PTN 2 is een 
audiospeler waarmee je boeken 
en muziek kunt beluisteren.  

De PTN2 beschikt over een 
ingebouwde luidspreker van 
hoge kwaliteit en over een 
geïntegreerd spraaksynthese-
programma, zodat je behalve de 
klassieke formaten voor digitale 
boeken, ook tekst-  en html-
bestanden kunt laten voorlezen.  

Dit toestel speelt boeken en 
muziek zowel van CD, USB als 
SD-kaart. Met de PTN2 kun je 
ook bestanden kopiëren van CD 
naar SD of USB. 

 

 

Om het gebruik eenvoudiger te maken, 
wordt de PTN2 met een afdekplaat 
geleverd, waarmee slechts die knoppen 
vrijgelaten worden die je courant gebruikt. 

De PTN2 kan met een adapter op netstroom 
worden aangesloten. De oplaadbare 
batterijen bieden zo’n 5 uur autonomie bij 
het afspelen van Daisy-boeken op CD en tot 
8 uur bij het afspelen van Daisy-boeken op 
geheugenkaart. 

Technische kenmerken: 

 Daisy-speler voor Daisy 2.02 en Daisy 
3.0 (Tafelmodel) 

 Audio-speler voor MP3, AMR-WB+ 
 Tekst- en HTML-speler met 

geïntegreerd spraaksyntheseprogramma 
 Leest bestanden van CD, SD en USB 
 Mogelijkheid om bestanden van CD 

naar SD of USB te kopiëren 
 Ondersteunt externe SD-kaarten tot 32 

GB en USB-stick 
 Bestandsoverdracht via USB, zelfs 

zonder pc 
 Ingebouwde luidspreker van hoge 

kwaliteit 
 Geleverd met afdekplaat die een groot 

aantal knoppen afdekt voor 
eenvoudiger gebruik 

 Gewicht: 1,3 kg 
 Afmetingen: 170 x 219 x 56 mm  

 
 Producent: Plextor 


