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Mezzo Vario 
Het compacte leessysteem ‘to go’ 
 

Het compacte leessysteem Mezzo Vario 
valt niet alleen op door zijn Full HD+ 
beeldkwaliteit, die garant staat voor een 
haarscherp beeld in al zijn vergrotingen, 
maar ook vanwege zijn veelzijdigheid. 
Met een traploze vergroting van 1 tot 100 
keer is de Mezzo Vario  geschikt voor 
zowel professioneel gebruik als voor 
thuisgebruik. 
Dankzij de N.E.L.E-technologie (Natuurlijke 
Evolutionele Licht Ervaring) vermindert de 
reflectie van glanzende oppervlakken en 
verdwijnen hinderlijke schaduwen zoals de 
schaduw van je hand.  

Je kunt het 19” LED-scherm driedimensionaal bewegen  om bijvoorbeeld krantenkolommen 
te lezen zonder voortdurend de lectuur te moeten verschuiven.  
 

Door zijn praktische inklapmechanisme kan 
de Mezzo in een paar tellen uitgehaald en 
weer opgeborgen worden.  
Voor nog meer comfort kun je de Mezzo 
voorzien van een x/y-leestafel (optioneel).  
Dankzij de compacte uitvoering van het 
leessysteem staat niets meer je in de weg 
om een nieuw recept in uw keuken uit te 
proberen of om een reisschema in uw 
vakantie te kunnen lezen. 

Kenmerken van de Mezzo Vario 
• een ruimtebesparend leessysteem met 

een resolutie in Full HD+ -kwaliteit 
• gemakkelijk mee te nemen, snelle 

installatie op iedere willekeurige plaats, 
• eenvoudige 3-knops-bediening 
• ergonomisch driedimensionaal 

verstelbaar beeldscherm, draaibaar 
voor het lezen van kolommen 

• overal te gebruiken en mobiel dankzij 
het ‘mobiliteitspakket’ (bestaande uit 
batterij & draagtas) 

• Voor het lezen van een brief, boek, 
foto, catalogus, bankafschrift, krant, 
voorwerp (bijv. afstandsbediening) 

• Voor het schrijven van een brief, 
kruiswoordpuzzel, bankoverschrijving 

Technische gegevens 
• Full HD+ camera met optische zoom 
• N.E.L.E. technologie 
• 1360 x 768 pixels resolutie 
• Comfort-autofocus  
• 19” LED-monitor, in hoogte verstelbaar, 

kantelbaar, draaibaar 
• Vergroting: 1 tot 100 keer 
• Beeldweergave in natuurlijke kleuren of 

in contrastkleuren  
• Beeldmasker en leeslijn 
• Geheugenfunctie 
• Gewicht ca. 6,2kg 
• Afmetingen:  
o Opgebouwd: bxhxd: 45 x 50 x 52 cm  
o ingeklapt: ca. 45 x 18 x 52 cm 

• Oplaadbare lithium-polymeerbatterij  
• gebruikstijd ca. 2u  
• laadtijd ca. 3,5 u 

Producent: Reinecker 
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