
De BAUM Vario Ultra is een stijlvolle braille-

leesregel die je kunt gebruiken in combinatie

met een schermlezer op een computer, tablet of

smartphone. Daarnaast beschikt de BAUM

Vario Ultra over diverse interne functies. Het

apparaat beschikt over vier Bluetooth kanalen

en één USB-aansluiting. Het is eenvoudig om

direct te schakelen tussen meerdere apparaten

zoals een iPhone, Android tablet, Mac

computer en Windows computer. 

De Baum Vario Ultra is verkrijgbaar in een
model met 40 braillecellen en een compact
model voor mobiel gebruik met 20 braille-
cellen. 

Meerdere Bluetoothkanalen
Voorheen werden brailleleesregels voorname-
lijk gebruikt in combinatie met een Windows-
computer en een schermlezer. De afgelopen
jaren zijn de mogelijkheden echter sterk
toegenomen door de opkomst van toeganke-
lijke smartphones en tablets. Steeds meer
mensen bezitten tegenwoordig meer dan één

Bluetooth apparaten. De BAUM Vario Ultra
heeft vier aparte Bluetoothkanalen om vier
verschillende apparaten tegelijkertijd
draadloos kan verbinden. 

Eenvoudig schakelen tussen
apparaten
Met een enkele sneltoets kan je schakelen
tussen bijvoorbeeld je iPhone, Macbook,
Android tablet en Android smartphone. Krijg
je een WhatsApp bericht op je smartphone
binnen, wanneer je met de brailleleesregel op
de Macbook aan het werken bent, dan kun je
met één toetscombinatie direct schakelen naar
je smartphone om het bericht in braille te
kunnen lezen.

Interne functies
De BAUM Vario Ultra heeft naast de
uitgebreide verbindingsmogelijkheden tevens
een aantal handige interne functies. Het is
mogelijk om notities te maken met de interne
tekstverwerker. De notities kun je vervolgens
opslaan op het 32 GB intern geheugen of een
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USB-stick die je in het apparaat plaatst. De
BAUM Vario Ultra kan een grote verscheiden-
heid aan bestandsformaten lezen zoals .docx,
.doc, .pdf, .xls, xlsx, .rtf en .txt. Er is in de de
Vario Ultra een klok, agenda en rekenmachine
aan boord.

Studeren en werken 
De BAUM Vario Ultra is de ideale braillelees-
regel voor studerenden en werkenden die een
grote hoeveelheid informatie moeten
verwerken op meerdere apparaten. Dit model
kan ook bijvoorbeeld worden gebruikt tijdens
vergaderingen om de notulen in braille te
lezen of aantekeningen te maken. Onderweg
of op locatie kan eenvoudig informatie geraad-
pleegd worden met behulp van de interne
tekstverwerker of PDF-lezer. 

Trendy brailleleesregel met krachtige functiona-
liteit en verbindingsmogelijkheden

Specificaties 
• 20 of 40 braillecellen 
• Accu met circa 15 uur werkcapaciteit
• Ergonomisch geplaatste brailletoetsen met

stille invoer 
• Handige scroll en navigatietoetsen 
• Joystick 
• 40 of 20 cursorrouting knoppen
• 4 Bluetoothkanalen
• USB - aansluiting
• 32 GB intern geheugen 
• USB-poort voor het plaatsen van een USB-

stick
• Tekstverwerker (docx, doc, rtf, txt)
• Rekenmachine
• PDF-lezer
• Excel-viewer
• PowerPoint-viewer
• Agenda
• Ondersteund door NVDA, Jaws, Window

Eyes, Supernova, VoiceOver, Cobra en
Brailleback.

Neem voor meer informatie of het maken van
een afspraak voor een demonstratie vrijblij-
vend contact op met Babbage.
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