
De Basic Braille is een eenvoudige en

draagbare brailleleesregel. De Basic Braille is

verkrijgbaar met 32, 40, 64 of 80 cellen. 

Eenvoud is altijd het uitgangspunt geweest

voor dit ontwerp. Daarnaast is het apparaat

inzetbaar op de belangrijkste computer

platformen en besturingssystemen, waaronder

ook smartphones en tablets.

Kwaliteit
De behuizing van de Basic braille is gemaakt
van duurzaam, geanodiseerd aluminium. De
zijdelen zijn gemaakt van een hoogwaardig,
kwalitatief, antislip kunststof. De braillecellen
en braillepennen zijn van de best mogelijke
kwaliteit.

Kortom, een brailleleesregel die u niet zal
teleurstellen en waar u dus altijd een beroep
op kunt doen.

Gebruiksvriendelijk
De Basic Braille beschikt uiteraard over cursor-
routingtoetsen. Daarnaast zijn er 3 besturings-
knoppen te vinden aan zowel de linker als de
rechterkant van de braillecellen. Hiermee kunt
u moeiteloos de leesregel bedienen. Zo kunt u
bijvoorbeeld met de ene hand navigeren en de
andere hand lezen. De leesregel is zo
ontworpen dat deze direct tegen uw toetsen-
bord of laptop geplaatst kan worden. Hierdoor
wordt de afstand tussen de brailleregel en de
toetsen zo klein mogelijk gehouden. 
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Toepasbaarheid
Doordat de Basic Braille verkrijgbaar is in een
32, 40, 64, of 80-cellige uitvoering, is het
mogelijk om voor iedere specifieke situatie de
optimale leesregel te kiezen. Zo zal in de
prive-situatie veelal gewerkt worden met de
40-cellige en op de werkplek met een 80-
cellige uitvoering. De Basic Braille is te
gebruiken door middel van een USB of
Bluetooth verbinding. Met Bluetooth kunt u de
leesregel koppelen met een tablet of een smart
phone.

Flexibel inzetbaar
De Basic Braille werkt met alle gangbare
schermlezers voor Windows en Apple, zoals:
Window-Eyes, SuperNova, NVDA, JAWS en
VoiceOver.
Als de Basic Braille is aangesloten via USB op
uw computer is extra voeding niet nodig. Dit
komt het gebruiksgemak ten goede, doordat u
geen extra kabels nodig heeft. Zodoende kunt
u de leesregel overal gebruiken waar een
computer met USB poort staat. Zodra u de
Basic Braille met USB aansluit op uw computer
wordt deze meteen herkend. U hoeft dus
verder geen extra handelingen te verrichten.
Als u verbinding maakt via Bluetooth moet u
eenmalig een pin-code invoeren.
De Basic Braille beschikt over een accu. Deze
dient opgeladen te worden via de USB poort.
Dit kan via uw PC maar ook via de bijgele-
verde USB adapter.

Technische specifikaties
• 32, 40, 64 of 80 braillecellen en cursorrou-

tingtoetsen
• 6 besturingstoetsen, 3 aan elke kant van de

rij braillecellen
• Micro usb-aansluiting
• Geanodiseerd blauw met links en rechts een

zwarte kap
• Bluetooth versee: Accu, binnen 3 uur

volledig opgeladen en tot 12 uur lang op
een volle lading te gebruiken

• Afmetingen 40 cellige uitvoering:
347x91,5x19,5 mm (bxdxh) / 680 gr

• Afmetingen 64 cellige uitvoering:
501x91,5x19,5 mm (bxdxh) / 920 gr

• Afmetingen 80 cellige uitvoering:
603x91,5x19,5 mm (bxdxh) / 1120 gr
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