
De Esys leesregel heeft een geïntegreerd Braille

toetsenbord welke zelfstandig gebruikt kan

worden, maar ook in combintatie met een

computer. Dankzij de Bluetooth technologie en

communicatie software kan de Esys ook

worden aangesloten op een mobiele telefoon

of PDA. De Esys leesregel heeft een modern

minimalistisch design en is uitgerust met een

Micro-SD slot om tekstbestanden snel te

kunnen opslaan.

Standaard functies
Het geïntegreerde toetsenbord dat bestaat uit
10 toetsen. Dit maakt het mogelijk om alle
standaard functies te gebruiken voor zowel
tekstinvoer als bediening. Hierdoor is het
mogelijk om een computer of mobiele telefoon
in zijn geheel te bedienen.

Twee joysticks
Met behulp van de twee joysticks kunnen de
Microsoft Windows menus worden bestuurd.
De duimwieltjes helpen u hierbij om sneller te
kunnen browsen.
Dankzij de automatische sluimer modus van de
Esys kunt u op de batterij enkele dagen met de
leesregel werken. 

Toepassingen
• Notepad: Creëren van .txt bestanden, lezen

en bewerken van*.brl of *.brf bestanden.
• Gebruik maken van de “alleen lezen”

functie om een boek of grotere documenten
te lezen.

• Agenda: afspraken beheren, en planning
raadplegen door gebruik van een
weekoverzicht.

• Alarm: alarm instellen voor elke dag.
• Rekenmachine: simpele berekeningen

uitvoeren, valuta omrekenen, en gebruik van
geheugen/opslag functies.

Compatibiliteit
• Jaws 
• Window Eyes 
• Supernova 
• Cobra v.9.x and hoger 
• VoiceOver 
• Linux 
• Mobile Speak 
• Talks

Specificaties algemeen:
• Braille toetsenbord, 10 toetsen
• 2 duimwieltjes
• Mini USB aansluiting
• Oplaadbaar via USB
• Bluetooth
• Micro-SD slot
• Lithiumion batterij
• 17 uur batterijduur
• Zachte beschermhoes

Specificaties Esys12:
• Afmetingen:14,5x8,5x2cm
• Gewicht: 200 gram
• 2 duimwieltjes
• 12 cellig
• 12 cursor-routing toetsen

Specificaties Esys24:
• Afmetingen:23x9,5x2cm
• Gewicht: 250 gram
• 2 duimwieltjes
• 24 cellig
• 24 cursor-routing toetsen
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Specificaties Esys40:
• Afmetingen:32,5x8,5x2cm
• Gewicht: 500 gram
• 4 duimwieltjes
• 40 cellig
• 40 cursor-routing toetsen

Specificaties Esys Light:
• Afmetingen:32,5x8,6x2cm
• Gewicht: 500 gram
• 4 duimwieltjes
• 40 cellig
• 40 cursor-routing toetsen
• Geen braille invoertoetsen

Specificaties Esys64:
• Afmetingen:55,5x9,5x2cm
• Gewicht: 1200 gram
• 4 duimwieltjes
• 64 cellig
• 64 cursor-routing toetsen

Specificaties Esys80:
• Afmetingen:66x9,5x2cm
• Gewicht: 1200 gram
• 6 duimwieltjes
• 80 cellig
• 80 cursor-routing toetsen
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