
• Vergroot: 1x tot 100x
• Compact & opvouwbaar 
• LED scherm 24”, kantelbaar 
• Analoge VARIO-camera
• Stel zelf de beeldschermloep  

samen die bij jou past
• Merk: Reinecker

Videomatic
VEO-Vario 24
Compacte beeldschermloep



De Videomatic VEO is een revolutionair hulp-
middel voor personen met een visuele beperking: 
elke persoon stelt zijn toestel samen aan de 
hand van de modules die het best bij zijn 
individuele noden passen. Je kiest zelf de 
camera, het scherm en het bedieningspaneel 
en vormt zo je eigen gepersonaliseerde 
beeldschermloep.Camera’s en beeldschermen 
zijn speciaal ontwikkeld voor de VEO en volledig 
op elkaar afgestemd. Een beter beeld haal je 
je moeilijk voor ogen.

Led-schermen verstelbaar in 4D
Op het dunne led-scherm van je VEO bekijk je 
het blad of het voorwerp dat zich onder de 
camera bevindt in het groot. Het beeld verschijnt 
zonder flikkering, in natuurlijke kleuren of in 
de contrastkleuren die voor jou het meest 
geschikt zijn. Het scherm is verstelbaar in 
hoogte, kantelbaar, draaibaar en zelfs schuin 
verstelbaar. Waar het licht ook vandaan komt: 
je kunt het scherm eraan aanpassen.

Vario camera: stabiel beeld
De Vario-camera is uitgerust om beelden zeer
snel te verwerken, zodat de weergave op het
scherm niet wazig wordt of door elkaar begint 
te lopen wanneer je snel leest.De camera is 
voorzien van de nieuwe N.E.L.E-Technologie: 
Natuurlijke Evolutionele Licht Ervaring. 
Schaduwen en weerspiegelingen worden 
hierdoor tot een minimum herleid. Zo hindert 
glanzend papier en schaduw je niet bij het 
schrijven.De LVHD-technologie (Low Vision 
High Definition) staat garant voor een 
contrastrijk en flikkervrij beeld in. 

Kies je modules
Vul je basismodule aan met een scherm, 
camera en bedieningspaneel:

• LED-Scherm: 24” (61 cm)
• Full HD camera met traploze vergroting + 

vario : optisch, vergroot 1x – 100x
• Bedieningspaneel met 3 knoppen

Videomatic VEO-Vario 24 - Eenvoud & comfort

Scherm

Afmetingen

Gewicht

Camera
 

Kleuren

Vergroting
 

Stroom

LED, 24 inch (61cm)

53.5 cm x 60 cm x 56 cm
(met monitor)

ca. 11,8 kg

Full HD-camera met
digitale zoom.

Natuurlijke kleuren en
hoogcontrastkleuren.

1x tot 100x

Werkt op netstroom

Technische kenmerken Contact
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