
• Vergroting: 2,4x tot 28x

• Intuïtieve joystick navigatie

• Inklapbare standaard

• Merk: Reinecker

Mano XL
Draagbare beeldscherm-
loepen (7” scherm)



Wenst je een portable en flexibele leesloep 
met een extra groot display en aantrekkelijk
design? De MANO 7 XL biedt je een haarscherp
7inch TFT-scherm met een traplozevergroting 
van 2,4 tot 28x. wordt het leesverloop niet 
onderbroken, want zelfs bij een hoge vergroting 
kan je meerdere letters tegelijk bekijken.

Deze elektronische handloep is klein en licht
genoeg om gemakkelijk mee te nemen en
ziet er uit als een tablet.

De weergave van teksten en foto’s is
dankzij de autofocus en HD-camera altijd
haarscherp en contrastrijk. De bediening
is eenvoudig en comfortabel door de vijf
bedieningsknoppen en intuïtieve joystick. 
Door de uitklapbare voet heb je snel de juiste 

afstand tot de tekst en kun je ook gemakkelijk het 
apparaat over de tekst schuiven. Zo houd jij je 
handen vrij. 

De praktische afstandsmodus maakt het 
mogelijk om ook objecten op afstand (tot ca. 
5 meter) te bekijken en te vergroten, bijvoor-
beeld treintabellen of luchthavendisplays. Je 
kunt dankzij de ‘freeze-functie’ eenvoudig een 
snapshot maken en vergroten om het beeld
comfortabel te lezen met jouw eigen
kleurinstellingen.

Met de ingebouwde HDMI-aansluiting kan je
deze MANO XL op een extern beeldscherm
(bijvoorbeeld een televisie) aansluiten om
jouw documenten en foto’s op een groot
scherm te bekijken.

Mano XL - Draagbare beeldschermloep

Afmeting
Gewicht
 Scherm

Vergroting 

Batterij

Beeldscherm-
functies

18,8 x 13,8 x 2,1 cm
480 g
Type : LCD

• Formaat : 7” 
• 2,4x tot 28x 

• Lithium-polymeer
• Gebruikstijd : 3 u
• Laadtijd : 4,5 u

• Vriesmodus: beeld 
vastleggen

• Autofocus (in- en uit-
schakelbaar)

• Kleuren: natuurlijke &18 
hoog-contrastcombi-
naties

• Beeldopslag in het  
interne geheugen + in 
de galerij

In de doos

• Instelbare helderheid
• en belichtingen beeldmasker 

• Draagtas
• Voeding
• HDMI-kabel voor aansluiting 

op groot scherm
• Gebruiksaanwijzing
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