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Plextalk Linio Pocket  
Draagbare online Daisyspeler en -recorder  

De Linio Pocket is een draagbare 
Daisy-speler en recorder, speciaal 
ontworpen voor blinden, slecht-
zienden en personen met dyslexie.  

Met dit toestel kun je via online 
streaming en download toegang 
krijgen tot gesproken kranten, 
tijdschriften en Daisy-boeken. 

De Linio Pocket is zeer robuust 
maar tegelijkertijd zeer licht en 
bevordert zo de zelfstandigheid 
van de gebruiker. 

Bibliotheek op een ultralicht toestel 

De Plextalk Linio Pocket herbergt een reeks 
geavanceerde mogelijkheden in een 
robuust, dun en uiterst licht apparaat met 
8GB intern geheugen.  

Met dit toestel kun je overal waar je over 
een internetverbinding beschikt je gewenste 
lectuur raadplegen via een online Daisy- 
service. Je hoeft dus niet te wachten op een 
CD die je wordt opgestuurd en je hoeft geen 
verbinding te maken met een computer. 

Je kunt de lectuur eenvoudig beheren door 
drag&drop vanop een computer of met de 
intuïtieve PLEXTALK Transfer software. 

Up to date voorleestechniek  

De Plextalk Linio Pocket bevat de beste 
Acapela tekst-naar-spraakmodule, met 
keuze tussen 2 stemmen. De nieuwe 
PLEXVoice-technologie garandeert een 
optimale geluidskwaliteit bij hogere en 
lagere weergavesnelheden, ofwel via de 
interne kristalheldere luidspreker ofwel via 
een hoofdtelefoon.  

Eigen opnames in Daisy-formaat 

Met de ingebouwde microfoon en volume-
regeling kun je opnames maken in Daisy-
formaat. Tijdens de opname kun je 
bladwijzers instellen. Het bewerken van de  

 
opname wordt kinderspel met het 
ingebouwde menu of met de gratis 
meegeleverde opnamesoftware. 

Online service 

De Plextalk Linio Pocket biedt je toegang tot 
online Daisy-service (verschillend per land). 

Toepassingen zoals webradio en podcasts 
zijn dankzij de draadloze internetverbinding 
standaard beschikbaar.  

Technische kenmerken  

 Leest documenten voor in PDF, EPUB2, 
doc, docx, txt, html, brl, brf, Daisy-tekst 

 Speelt audiobestanden af in mp3, 
WMA, AMR-WB+, Ogg Vorbis, Wave, 
muziek-CD’s, audible, LKF, PDTB2 

 Opname in Daisy 2.02  

 Geavanceerde navigatiefuncties 

 Variabele leessnelheid en toonregeling 

 8GB intern geheugen 

 SD-kaart van 4GB bijgevoegd 

 Herkent SDHC tot 32GB 

 Li-Ion batterij, tot 10u autonomie 

 Afmetingen: 112 x 55 x 16mm 

 Gewicht: minder dan 110g 

 Valbestendig (tot 1,5m)  

 Waterdicht toetsenbord 

 Wekkerfunctie en kalender  
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