Mano XXL

Draagbare
beeldschermloep
(10” scherm)

•

Draagbare beeldschermloep met
10inch-aanraakscherm

•

Traploze vergroting: 2,4 x tot 18x

•

Intuïtieve bediening dankzij joystick,
snapshotfunctie, lijn- en kolomaanduiding

•

Hoge resolutie autofocus- en HD-camera

•

Merk: Reinecker

Mano XXL

Draagbare beeldschermloep

Technische kenmerken Mano XXL
Afmeting &
gewicht

24.5 x 20 x 2.2 cm
680 g

Scherm

10’’ TFT-display (ongeveer 25,4 cm diagonaal),
resolutie: 1280x800 p

Vergroting

ca. 2,4 x 18x, traploos

Batterij

Oplaadbare Lithiumpolymeer-batterij
Gebruikstijd: ca. 3 uur
Laadtijd: ca. 4-5 uur

Beeldschermfuncties

In de doos

• Vriesmodus: beeld
vastleggen, vergroten en verschuiven
met joystick
• Autofocus (in- en
uitschakelbaar)
• Kleuren: natuurlijke
& 18 hoog-contrastcombinaties
• Beeldopslag in het
geheugen + in de
galerij
• Instelbare helderheid
en belichting
• Verplaatsbare horizontale en verticale
leeslijn en beeldmasker
• Draagtas
• Voeding
• HDMI-kabel voor
aansluiting op groot
scherm
• Poetsdoekje
• Gebruiksaanwijzing

Wens je een draagbare elektronische beeldschermloep met extra groot scherm en een
aantrekkelijk ontwerp? MANO XXL biedt je
een 10-inch scherm met tot 18x continue
vergroting in het uiterlijk van een tablet-pc.
Dankzij de hoge resolutie autofocus en
HD-camera is de weergave van tekst en
afbeeldingen altijd haarscherp en contrastrijk. Je kunt een foto maken, vergroten en
contrasten veranderen volgens je eigen
behoeften. Met de extra camera op de
voorkant kun je naar jezelf kijken om
bijvoorbeeld je kapsel te verzorgen of makeup aan te brengen.
Met de joystick kun je het beeld over het
scherm verschuiven om het gewenste detail te
bekijken. Met de HDMI-poort kun je de MANO
XXL verbinden met een extern beeldscherm
(bijv. TV) om foto’s of documenten met een
nog sterkere vergroting te bekijken.
Door de uitklapbare voet heb je snel de juiste
afstand tot de tekst en kun je ook gemakkelijk
het apparaat over je tekst schuiven.Dankzij
het meegeleverde leesstatief kan je schrijven
en overzicht behouden.
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