
Web2Speech 
teksthulp

Chrome extensie

versie 2.0

• Teksthulp Chrome extensie voor Chrome 
webpagina’s, Google Docs, Gmail

• Leest in 9 talen. Lees met meer gemak 
dankzij dubbele markeringen

• Vertalen, opzoeken in de (beeld)- 
woordenboeken, samenvatten, ...

• Bruikbaar op Chromebook, Windows 
en Mac

• Ideaal voor mensen met lees- 
moeilijkheden zoals dyslexie

• Merk : Sensotec COMING SOON 
Web2Speech wordt richting 

najaar 2019 nog uitgebreid 
met een aantal interessante 

functies zoals een screenshot 
reader, woordvoorspelling, uit-
spraakwoordenboek, ...



W2S 
Teksthulp
Chrome extensie
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De teksthulp Chrome extensie 
Web2Speech is een extra tool die gratis 
meegeleverd wordt bij elke Alinea- en 
Kurzweil 3000- (web)licentie.

Unieke voorleesfunctie
Deze extensie leest alle webpagina’s, Google Docs en zelfs je e-mails in Gmail luidop voor. Open een 

webpagina in je Chrome browser, plaats je muisaanwijzer eender waar in de tekst en klik op Play. W2S 

start meteen met lezen in de geselecteerde taal. Je kunt kiezen tussen 9 verschillende talen (Nederlands, 

Frans, Engels, Duits, Spaans, Italiaans, Portugees, Turks en Arabisch) en 50 voorleesstemmen. 

 

Lezen
W2S ondersteunt je actief tijdens het lezen dankzij de dubbele markering. De zin wordt in een kleur 

gemarkeerd, een andere kleur toont het voorgelezen woord. 

En nog zoveel meer

• Flexibele werkbalk: kies tussen de volledige of een discrete compacte werkbalk, in donkere 

of lichte kleuren afhankelijk van wat best bij de achtergrond past, met grote of kleine knoppen. 

Positioneer de werkbalk waar je wenst voor een maximaal werkgemak.

• Vertaal onbekende woorden of zoek hun betekenis op in de verklarende (NL), vertalende (FR, DE, 

EN) of beeldwoordenboeken, controleer vervoegingen of homofonen. Maak audiobestanden (mp3).

• Tekstselectie: via klik & spreek of via selectie van de tekst. Leest ook de tekst onder de muisaanwijzer!

• Markeer interessante tekst in verschillende kleuren. Kopieer de gemarkeerde tekst naar een nieuw, 

bewerkbaar document en maak een samenvatting met of zonder behoud van de markeerkleuren.

• Beheer talen, stemmen, leessnelheid en leesmodus, markeerkleuren en meer via instellingen.


