MONITORY BRAJLOWSKIE
Nazwa
produktu
Monitory
brajlowskie
Focus
14/40/80 Blue

Opis produktu

Cena

Małych rozmiarów
6.355,00zł monitor współpracuje z
39457 PLN
urządzeniami mobilnymi
takimi, jak tablety,
notebooki, smartfony lub
komputery stacjonarne;
ma klawisze
nawigacyjne po
poruszaniu się po
plikach, listach, port USB
i Bluetooth.
Monitory
Dwunastoznakowy
7 725,00 zł
brajlowskie
monitor, umożliwia
- 38.999,00zł
Esys
współpracę z
12/24/40/64/80 komputerem, tabletami i
smartfonami, posiada
notatnik, kalkulator,
alarm, zegar - jako
aplikacje.

Zdjęcie

Dot View 2

Przenośne urządzenie,
wyświetla to, co jest
widoczne na ekranie
komputera w sposób
umożliwiający
rozpoznanie dotykiem.

48 762,00 zł

BraillePen

notatnik, podręczna
biblioteka, odtwarzacz
plików muzycznych,
kalkulator, kalendarz.

3.999,00zł

BraillePen 12

Najbardziej uniwersalne
rozwiązanie zawierające
linijkę brajlowską.
BraillePen 12 jest to
pierwsze na świecie

7.999,00zł

rozwiązanie
umożliwiające odczyt i
zapis brajlowski w tak
małym urządzeniu.
Konstrukcja oparta o
bezprzewodową łączność
Bluetooth® zapewnia
możliwość sterowania i
odczytu z komputera
kieszonkowego, telefonu
komórkowego i wielu
innych nowoczesnych
urządzeń. Posiada 12
znakowy wyświetlacz
brajlowski oraz 6
punktową klawiaturę
brajlowską.

BraillePen 12
Touch

BraillePen 12 Touch to
BraillePen 12, którego
klawiatura została
wzbogacona o 12
klawiszy kursora
dotykowego, w postaci

5.499,00zł

sensorów,
umieszczonych nad
linijką brajlowską.

BrailleNote
Touch 32

Braille Note Touch to
urządzenie, które
reprezentuje lub wręcz
wyznacza nowy trend w
technologii –
projektowanie

13.299,00zł –
21.499,00zł

uniwersalne urządzeń
przeznaczonych
specjalnie dla
niepełnosprawnych.
Zawiera innowacyjne
rozwiązanie klawiatury
dotykowej, ekran, bardzo
sprawne narzędzie
nawigacji pierwszą literą,
dodatkową sprzętową
klawiaturę w etui oraz
popularny system
operacyjny z bogatą
biblioteką aplikacji do
wszystkiego.
Brailliant 32

Nowy Brailliant 32, jest
9.999,00zł
zaprojektowany z myślą o
szerokim zastosowaniu
do czytania. Zapewnia
wygodę i komfort obsługi,
poprzez „kciukowe”
klawisze nawigacyjne. To
nowa generacja
Brailliant’a, linijki
brajlowskiej, ma
doskonałe właściwości.
Innowacyjna stylizacja

tego ogniwa technologii
brajlowskiej , pozwala
użytkownikowi na
uznanie dla notatników
brajlowskich.
Nowoczesny,
kompaktowy, lekki i
przenośny, a mimo
wszystko solidny i
wytrzymały na wstrząsy.
To ergonomiczne
urządzenie pozwala się
zastosować jako
dodatkowa klawiatura do
laptopa lub do innych
mobilnych urządzeń
preferowanych przez
użytkownika.

