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VarioUltra 20
Den här helt nya, ultrahäftiga BAUM-displayen har antingen 20 eller 40
celler med cursor routing, ett bekvämt och tyst 8-punkters tangentbord för
punktinmatning, 2 ergonomiska mellanslagstangenter, en förbättrad
Joystick, 4 S-knappar (system eller funktionsknappar) och de vanliga 6
D-knapparna (displayknapparna, används för navigation). VarioUltra 20
och 40 är också utrustad med en högtalare för signaler, samt en vibrator
vid användning i bullriga miljöer, alternativt i tystare miljöer (t.ex på ett
bibliotek, konferenser, möten etc).
Enheten kan kopplas ihop med maximalt 5 enheter - på samma gång.
Väldigt bekvämt och smidigt för blinda personer. VarioUltra kan kopplas
ihop med en USB-kabel och upp till 4 blåtandsenheter samtidigt.
Exempelvis kan den kopplas till Jobb-PC:n, telefonen och surfplattan
samtidigt. Med en enkel knapptryckning kan användaren växla från
datorn över till telefonen, läsa ett SMS, skriva ett svar tillbaks med hjälp
av VarioUltra, för att sedan fortsätta arbetet med PC:n.
VarioUltra låter dig jobba snabbt och smidigt.
VarioUltra erbjuder även en inbyggd ordbehandlare, kalkylator,
avancerad kalkylator, klocka, timer, alarm, stoppur, datumindikation och
en filhanterare. Det går att spara upp till 16GB data i VarioUltras
inbyggda minne.
Båda typerna av VarioUltra levereras med en smart väska, USB-kabel
och en CD-skiva.
Chassi: Ovansidan är gjord av borstat annodiserat alumineum.
Undersidan är gjord av tålig plast.
Vikt: 320 gram.
Dimensioner: 188 x 89 x 20 mm
Huvudfunktioner: 20 punktceller med Cursor routing.
8 tangenters punkttangentbord, bekvämt och tyst. (Synligt som... (fortsätter på nästa sida)
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(forts...) ett HID-tangentbord)
2 ergonomiska mellanslagstangenter. (Förbättrad design).
1 Joystick. (Förbättrad design).
6 D-knappar. (Displayknappar, för navigation).
4 S-knappar. (System eller funktionsknappar).
På/av-knapp
Funktionsknapp
Tangentlås-knapp
Högtalare för signaler. (Inget tal)
Vibrator för signaler.
Anslutningar: 1 USB (HID), 4 Blåtandsanslutningar (fem anslutningar samtidigt).1 USB Host, för anslutning
av extern lagring, såsom USB-minne.
1 USB för anslutning till dator, med tillgång till det inbyuggda minnet som dyker upp som en
USB-lagringsenhet.
Inbyggt minne: 16GB Flashminne
Batteri: Inbyggt Litium-Ion-batteri, 8-12 timmars användning.
Laddning: Kan göras med en standard USB-laddare (ingår), via en extern lagringsenhet (ingår ej) eller via
en påslagen dator (ingår ej).
Anteckningsfunktion
Inbyggd meny för inställningar
Ta anteckningar / Ordbehandling / Öppnar .DOC och .DOCX-filer
PDF-läsare
Kalkylator och vetenskaplig kalkylator
Se datum, klocka, alarmklocka, timer och stoppur.
Filhanterare med möjlighet att hantera zip-filer.

Pris: 27 600 kr
exkl. moms (34 500:- inkl moms)

Artikelnummer: 1-6035
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