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Reporter Smart 2.1 
Lezen is vanzelfsprekend 

Lezen wordt zeer eenvoudig met de Reporter 
Smart. Eén druk op de knop is voldoende om 
een tekst te laten scannen, herkennen en 
voorlezen.  

Tekst uit een boek, een brief of een bank-
afschrift, in lijnen of kolommen: de Reporter 
Smart vindt er zijn weg in en leest het voor met 
klaar en helder stemgeluid. Het deksel zorgt 
ervoor dat omgevingslicht of gekreukt papier 
het scanresultaat niet beïnvloeden. 

Maar het toestel doet meer: het herkent tekst in 
meer dan twintig  talen en leest bestanden  van 
CD, USB of SD-geheugenkaart. Beluisterde 
teksten slaat het op als tekst of mp3.  

De Reporter Smart leest voor, speelt muziek af, 
navigeert in Daisyboeken en bewaart wat voor 
jou belangrijk is.  

De vernieuwde Reporter Smart 2.1 biedt je veel 
meer dan wat je van een voorleestoestel had 
durven dromen.

Een leestoestel dat overtuigt 

De Reporter Smart is ontworpen voor 
iedereen die moeite heeft met lezen: blinde 
en slechtziende personen, maar ook 
personen die problemen hebben met 
gedrukte tekst om andere redenen zoals 
lees-, leer- of taalmoeilijkheden. 

Als leestoestel is de Reporter Smart zo 
eenvoudig in gebruik, dat je helemaal niets 
van computers hoeft af te weten om ermee 
te kunnen lezen. Met één druk op de knop 
heb je een duidelijk resultaat. 

Leg een blad op de Reporter Smart, en het 
toestel ziet hoe het blad ligt: dwars, rechtop 
of ondersteboven, de oriëntatie van de tekst 
en de positie van het blad maken niet uit.  

De foutenmarge is gering, de geluids-
kwaliteit is superieur, de meegeleverde 
stemmen zijn uitstekend en garanderen een 
duidelijke verstaanbaarheid.  

Functionaliteit voor wie meer wil  

De Reporter Smart is flexibel en past zich 
aan je profiel aan. Afhankelijk van je noden 
kan het toestel op twee verschillende 
manieren ingesteld worden: basis of 
gevorderd.  

Heb je vooral nood aan een toestel dat tekst 
scant en voorleest zonder op bijkomende 
functies beroep te doen, dan blijft de 
Reporter Smart ingesteld in zijn basismodus. 
Extra functies zijn uitgeschakeld en brengen 
je niet in verwarring. 

Voor gevorderde gebruikers heeft de 
Reporter Smart alles in huis om teksten niet 
alleen te beluisteren, maar ze ook op te 
slaan, erin te navigeren, ze te beheren, te 
bewaren en te delen.  

Door het invoeren van een eenvoudige 
toetsencombinatie schakelt de Reporter 
Smart over naar zijn uitgebreide modus met 
tal van extra functies. 
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Overzicht van de functies 

Eenvoudig gebruik 

 Scannen, tekst laten herkennen en 
laten voorlezen 

 Pauzeren en doorgaan met lezen 
 Vooruit en achteruit per woord en per 

zin 
 Woorden en getallen laten spellen 
 Kolommen worden automatisch 

herkend en in de correcte volgorde 
gelezen. Je kunt deze functie aan- of 
uitzetten om tabellen, lijsten of 
uittreksels te lezen 

 Leessnelheid en –volume aanpassen 
 Aansluiting voor hoofdtelefoon 

beschikbaar 
 Helpfunctie 

Uitgebreid gebruik 

 Alle functies van de eenvoudige modus 
zijn ook beschikbaar in de uitgebreide 
modus  

 Uitkiezen van specifieke lees- en 
scaninstellingen 

 Wijzigen en opslaan van scan- en 
leesinstellingen 

 Teksten van meerdere bladzijden 
scannen en voorlezen 

 Opzoeken en voorlezen van teksten in 
verschillende formaten (doc, docx, txt, 
rtf) van op ingebouwde CD-lezer of op 
externe apparaten, verbonden aan de 
Reporter Smart via USB (USB-stick, 
USB harde schijf, enz.) of van 
geheugenkaarten 

 Opslaan van gescande teksten als txt-
bestanden in het ruime geheugen van 
de Reporter Smart zelf of op een 
externe schijf: USB-stick of 
geheugenkaart (SD, MMC, SDHC) 

 Opslaan van gescande teksten als 
mp3-bestanden op USB-stick of 
geheugenkaart (SD, MMC, SDHC) 

 Benoemen van de te bewaren 
bestanden en aanmaken van een 
mappenstructuur  

 Benoemen van de bestanden via 
spraakopname of door het invoeren 

van de bestandsnaam met de 
reporterknoppen  

 Lezen van daisy-boeken van op de 
ingebouwde CD-speler, van externe 
apparaten verbonden met de Reporter 
Smart of van geheugenkaarten 

 Afspelen van daisy-boeken met gebruik 
van de meest voorkomende daisy-
navigeerfuncties, inclusief 
bladwijzerfunctie 

 Afspelen van muziekbestanden in mp3-
formaat, audiobestanden in wav- en 
wma-formaat, audio-CD’s 

Technische kenmerken  

 Twee gebruiksmodes, in te stellen via 
de bedieningsknoppen  

 Uitstekende geluidskwaliteit 
 Volume regelbaar met ergonomische 

volumeknop 
 Mogelijkheid om eigen hoofdtelefoon 

aan te sluiten 
 Herkent tekst en leest voor in 20 talen 
 Automatische herkenning van 12 talen 
 Elke taal heeft zijn eigen voorlees-

stem(men) met vlekkeloos accent en 
aangenaam timbre 

 Hoge kwaliteit synthetische spraak  
van Nuance Vocalizer. Stemmen van 
Acapela Infovox op aanvraag 

 Beschikbare systeemtalen: Nederlands, 
Frans, Engels, Duits, Noors. Andere 
systeemtalen op aanvraag 

 Zeer performante tekstherkenning,  
zeer laag foutenpercentage, zelfs bij 
complexe documenten 

 Daisy-functionaliteit 
 MP3-functionaliteit 
 Opslag op harde schijf, SD, USB, 

MMC, SDHC 
 Het toestel bestaat uit één behuizing 

met stroomsnoer, zonder 
randapparatuur 

 Alle bedieningsknoppen en ingangen 
voor aan te sluiten toestellen bevinden 
zich aan de voorzijde 

 Scanformaat: A4/Letter 
 Afmetingen: (BxLxH): 29,5 x 53 x 10,5cm 
 Gewicht: 5.6 kilo 


