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MANO touch 4 
De vernieuwende elektronische loep 
Jouw voordelen in een oogopslag: 
• Overzichtelijk touchscreen (ca. 9 cm. 

diagonaal) 
• Traploze vergroting van 1-20x dankzij de 

modernste cameratechnologie 
• Eenvoudige, intuïtieve bediening met 

virtuele knoppen en een optionele tactiele 
feedback. 

• De multifunctionele afdekkap dient 
tegelijkertijd als comfortabel lees- en 
schrijfstatief 

• HDMI-aansluiting, automatische in-
/uitschakeling, inductieoplader (optioneel) 

 

Productbeschrijving: 
MANO touch 4 : de vernieuwende generatie 
elektronische loepen die functionaliteit, 
bedieningscomfort en design op de meest gebruiksvriendelijke manier weet te combineren.  
Dankzij de hogeresolutie-HD-camera en de autofocus geeft MANO touch 4 tekst en beeld 
haarscherp en contrastrijk weer. 
De bediening gebeurt met virtuele, individualiseerbare knoppen op een overzichtelijk en 
contrastrijk touchscreen. Bovendien krijg je desgewenst tactiele feedback. 
De handige multifunctionele afdekkap dient als stabiel en comfortabel lees- en schrijfstatief. 
MANO touch 4 beschikt over talrijke comfortfuncties zoals b.v. de HDMI-aansluiting voor een 
extern scherm (b.v. televisie) en een grote opslagcapaciteit voor beelden. De oplaadbare 
batterij kan je zelf gemakkelijk verwisselen. 
 

   
Hoge kwaliteit Multifunctioneel Intuïtief 



MANO touch 4 

p. 2 

Innovatieve cameratechnologie 
• Hoogste beeldkwaliteit – contrastrijk, flikkervrij beeld met hoge Full HD-resolutie: 
• LVHD -Technologie (Low-Vision-High-Definition): De optimale beeldbewerking zorgt op 

elk moment voor een hoog-kwalitatief beeld zonder beeldruis en zonder nasleep bij 
bewegende tekst tijdens het lezen. 

• NELE -technologie (Natuurlijk-Evolutionair-Licht-Effect): Minimaliseert de lichtreflectie 
op het camerabeeld bij sterk glanzende oppervlakken. 

• TPZ -technologie (trapeziumcorrectie): steeds onvertekende weergave van het beeld, 
ook bij een schuine opstelling van de elektronische loep. 

 

  

Zonder trapeziumcorrectie Met trapeziumcorrectie 

Technische gegevens 
• Autofocus: Autofocus, uitschakelbaar 
• Monitor: Touchscreen ca. 9,0 cm diagonaal 
• Opslagcapaciteit: tot 100 beelden 
• Vergroting: ca. 1 – 20x 
• Oplaadbare batterij: Verwisselbare Lithium-Polymeer-batterij 

o Bedrijfsduur: ca. 3 uur (afhankelijk van de belichting) 
o Oplaadduur: ca. 4 uur 

• Afmetingen en gewicht: 
o ca. 200 g 
o B x H x D: ca. 9,2 x 8,1 x 2,1 cm 

• Kleurweergave: 
o Natuurlijke kleuren,  
o Semikleuren, individuele semikleurencombinaties in hoog contrast instelbaar 

• In de verpakking:  
o Afdekkap (dient ook als lees-/schrijfstatief), 
o Lader, Stekker met adapters voor wereldwijd gebruik,  
o USB-oplaadsnoer, polsband, draagtas, microvezeldoek,  
o Gebruiksaanwijzing 

• Toebehoren (optioneel): 
o Inductie-laadstation (voor snoerloos opladen) 

 

 

Producent: Reinecker 
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