Webbox 3

Online Daisy-speler
Leest tvondertitels &
meer

•

Online speler voor Daisy-boeken ,
tv-ondertitels en meer

•

Geen pc nodig, eenvoudig te bedienen

•

Internetverbinding nodig

•

Maandelijks abonnement

•

Geeft toegang tot audio-kranten,
-boeken en -tijdschriften, tv-ondertitels,
radiostations en nog veel meer

•

Met aansluitingen voor koptelefoon,
SD-kaart en USB-stick

•

Met batterij en netvoeding

•

Merk: Solutions Radio

Webbox 3

Online Daisy-speler

Met de Webbox 3 beluister je Daisyboeken, tv-ondertitels en meer!
De Webbox 3 is een veelzijdig multimediatoestel waarmee je verschillende media
kan beluisteren zoals televisie, kranten,
magazines, je digitale boekenplank,
radiostations, enz.
Dankzij zijn eenvoudig design en de
gesproken keuzemenu’s is de Webbox
gemakkelijk door iedereen, ook beginnende
gebruikers en senioren, te bedienen. Een
onmisbaar toestel voor iedereen met leesproblemen. De Webbox is te verkrijgen met
een maandelijkse abonnementskost.

Technische kenmerken Webbox 3
Afmetingen

160 x 250 x 84 mm

Gewicht

800 g

Voeding

12V 15W (3W nominaal)
100-240V, 12V adapter
bijgevoegd

Batterij

Lithium-Ion 2S1P 7.2V,
+/- 10u autonomie, 5u
laden

Audio

Ingebouwde luidspreker
en microfoon, aansluiting voor hoofdtelefoon
(3,5mm jack-plug)

Aanpasbaar

Volume, voorleessnelheid en toonhoogte

Connectiviteit

Aansluitbaar op
internet, met kabel of
draadloos

In de doos

•
•
•
•

Toestel,
Afstandsbediening
Handleiding
Informatiepakket

Luisterlezen? Met de Webbox heb je geen
nood aan een pc of cd’s want dit toestel
geeft je op eenvoudige manier toegang tot:
• Gesproken boeken
• Je eigen collectie, ook muziek, vanaf een
SD-kaart of USB-stick (of aangesloten cd-Drive)
• Je gratis Daisy-boeken
• Gesproken tijdschriften en kranten (De
Standaard, Het Nieuwsblad, Het Belang van Limburg,
De Tijd, De Morgen, Het Laatste Nieuws en Gazet van
Antwerpen)

• Honderden hoorspelen
• Bepaalde websites zoals bijv. Wikipedia
• Dagelijks audiomagazine Horizon
Kamelego stopt midden volgend jaar met de
verspreiding van Daisy-publicaties op cd. De
Webbox kan jouw oplossing zijn!
De ingebouwde batterij geeft je +/- 10 uur
speelduurplezier. Zo is de compacte Webbox
geschikt om overal mee te nemen.
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