
• Haarscherpe vergroting en  
hoog contrast

• Leest gedrukte teksten voor  
met een natuurlijke stem

• Aanpasbare taal, spreekstem,  
volume en snelheid

• Heel eenvoudige bediening

• 24”-aanraakscherm met grote,  
duidelijke bedieningselementen

• 2 Voorleesmodi: doorlopend lezen  
en stilstaand beeld

• Weergavemodi: natuurlijk beeld,  
kolom, tekstregel, woord, ...

• Pas het toestel aan je zicht aan

• Merk: Reinecker Vision

VEO VOX
Full HD 

beeldschermloep 
met voorleesfunctie 
& aanraakscherm

“Ik lees voor”



De VEO VOX is de nieuwe Full HD 
beeldschermloep die teksten en foto’s met 
opmerkelijke helderheid vergroot. Samen 
met de geïntegreerde voorleesfunctie leest 
dit toestel alle gedrukte teksten voor op een 
perfect aangepast 24-inch touchscreen.

De intuïtieve leesfuncties maken lezen 
gemakkelijker, leuker en minder vermoeiend. 
De tekst wordt gelezen met een duidelijke 
en aangename stem en je kan op elk 
moment het volume, de stem en de afspeel- 
snelheid regelen. Je hebt keuze uit een breed 
scala aan natuurlijke stemmen en talen.

De voordelen:
• Keuze uit 2 voorleesmodi:  
Doorlopend lezen: Verplaats het leesplateau 
om continu te lezen zonder onderbreking 
Stilstaand beeld lezen: Vergroot en duid zelf 
aan welk fragment je wil lezen

• Complete paginaweergave met een 
optimale beeldkwaliteit

• Eenvoudig en intuïtief gebruik dankzij 
grote en duidelijke pictogrammen

• Pas het toestel aan je zicht aan: beeld-
masker, helderheid, leeslijn, enz.

Technische kenmerken VEO VOX

Vergroting van 1 tot 100x

Afmeting ongeveer 55 x 53 x 569 
cm (B x H x D)

Gewicht Ongeveer 17 kg

Scherm Aanraakscherm: 24” 
(61 cm) full HD

Bediening Bedieningspaneel met 
3 knoppen

Tekstweergave
Origineel, scrollen, kolom, 
horizontaal, woord voor 
woord

Tekstselectie
Volledige inhoud, vol-
ledige pagina, kolom of 
woord per woord

Spraak- 
weergave

Meer dan 30 talen en 
meer dan 100 stemmen 
beschikbaar

Geluid
Bluetooth voor verbin-
ding met hoofdtelefoon 
of hoorapparaat

In de doos
Toestel, afstandsbediening, 
voedingskabel, 
gebruikershandleiding

VEO VOX
Combineer degelijk Duits design met 
100% leesplezier en -gemak

Sensotec HQ
Vlamingveld 8 | B-8490 Jabbeke
www.sensotec.be

Sensotec Hoevenen
Antwerpse Steenweg 96
B-2940 Hoevenen

Consulenten
T +32 50 39 49 49 Jabbeke | T +32 3 828 80 15 Hoevenen  
E sales@sensotec.be
Service & Support
T +32 50 40 47 47 | E support@sensotec.be


