
De meest krachtige en inzetbare braille

leesregel, met alle functies van een notitie

apparaat!

Beheer uw dagelijks leven
De Braille EDGE 40 is niet alleen de meest
betrouwbare leesregel, hij helpt u ook in het
beheren van uw dagelijkse taken. Creeër en
sla notities op, lees boeken en documenten,
gebruik de agenda om u aan belangrijke
afspraken te herinneren. Maak gebruik van de
alarm functie om u te herinneren aan
afspraken, gebruik de calculator voor uw
berekeningen en de stopwatch/teller voor
diverse functies zoals b.v. een kookwekker.

Gebruiksvriendelijke functietoetsen
De Braille EDGE 40 bevat 2 4-weg navigatie
toetsen en 8 functie toetsen (Escape, Tab,
Control, Alt, Shift, Insert, Windows en
Applicaties) die het gemak van Braille invoer
en de intuïtiviteit van een PC toetsenbord
combineren.

Meerdere talen mogelijk
De Braille EDGE 40 biedt u het gemak en de
flexibiliteit om met verschillende talen te

werken. U heeft de beschikking over braille
notaties in het Engels, Spaans, Frans, Duits en
Italiaans.

Werk de hele dag door
Verbind de Braille EDGE 40 met een computer
of PDA via Bluetooth en blijf de gehele dag
verbonden zonder dat u de batterij hoeft op te
laden. En als dat nog niet genoeg is, kunt u de
Braille EDGE via USB aansluiten waardoor u
van alle functionaliteit gebruik kunt maken terijl
de batterij opgeladen wordt.

Lezen en opslaan
Lees en sla uw data op een SD kaart op. De
Braille EDGE 40 kan met maximaal 32GB
SDHC kaartjes overweg. Dit biedt u ruimte om
duizenden boeken en/of documenten op te
slaan voor onderweg. Sinds firmware 1.1
(gratis update) kunt u nu ook .DOCX, .DOC en
.RTF bekijken en bewerken. Let wel, als u deze
wijzigingen opslaat wordt het weggeschreven
als een .TXT bestand.
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Technische specificaties
• 40 cellen
• Perkins-style toetsenbord
• USB slave, Bluetooth
• SD kaart (SDHC) 
• 20 uur op een accu lading 
• Compatible screenreaders:

JAWS, Window eyes,
SuperNova, NVDA, VoiceOver,
Mobile Speak, TALKS. 

• Maten: L x B x H = 31,3 x 10,1
x 2,25 cm.

• Gewicht 785 gr.
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