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Mobiltelefon SmartVision 2

Specialbyggd Android 6.0 Smartphone för synskadade med trippelt
gränssnitt, pekskärm, taktil knappsats, skärmläsare, flerspråkig talsyntes
och röstigenkänning. En modern och stabil kommunikationslösning som
bidrar till en tryggare och bättre vardag.
SmartVision 2 är enkel att använda trots att den är en avancerad
smartphone. Du kan navigera i telefonen på flera sätt, antingen via
tangentbordet, via den 4-tum stora tryckkänsliga skärmen eller via en
snabbknapp för röstkommando för att t.ex. diktera text i
inmatningsområde, söka på Internet eller styra vissa andra funktioner.
Med basversionen har du tillgång till de grundläggande funktionerna,
såsom telefon, meddelanden (SMS / MMS), kontakter, e-post och
webbläsare. Du har dessutom fickminnesfunktion, filhanterare, alarm,
kalkylator samt anteckningar. Mobilen kan även fungera som ljus- och
färgindikator men vi reserverar oss för resultatet gällande färganalysen
(gäller de flesta mobiler).
Andra roliga, praktiska och viktiga funktioner är t.ex. NFC kontaktlös
teknik, Fjärrhjälp via TeamViewer, Samtal och akut-SMS geopositionerad
via SOS-knappen inspelning av telefonsamtal, Musikspelare, Kamera,
FM- och webbradio.
Mobilen är kompatibel med PlayStore applikationer, typ WhatsApp,
Facebook, Skype, Legimus m.fl.
Kompatibel för punktdisplayer och externt tangentbord (Bluetooth)
Telefon prestanda
Android 6,0
Internt minne 16GB
Externt minne utbyggbar upp till 64 GB (micro SD kort)
Kompatibel 4G (upp till 150 Mbit / s)
USB-kontakt typ C reversibel
Effektiv strömförbrukning (350h passningstid)
Dubbel kamera... (- fortsätter på nästa sida)
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(forts...) (fram och bak)
HD-videoinspelning
NFC beröringsfri teknik
Tillgänglighet
Tydlig och kraftfull talsyntes
Taktil utforskning: läser fokuserade element
Kortkommandon (30+): Kortnummer, telefonstatus, etc.
Val av Teckenstorlek
Anpassningsbar textförstoring med val av storlek, kontrast och rullningshastigheten
Förstorande gester för att zooma in på skärmen
Kompatibel för punktdisplayer och externt tangentbord bluetooth
Funktioner
Kommunikation: Telefon, SMS / MMS, kontakter, e-post, Internet
Praktiska livet: Diktafon, dagbok, alarm, kalkylator, anteckningar
Synhjälpmedel: Färgindikator och färgsökare, ljusdetektor, NFC kontaktlös teknik,
Support och säkerhet: Fjärrhjälp, Teamviewer, Samtal och akut SMS geopositionerad via SOS-knappen
Underhållning: Musikspelare, kamera, FM-radio, webbradio
Ladda ner: Kompatibel med alla PlayStore applikationer (LibreLink blodsockermätare, WhatsApp,
Facebook, Twitter, Skype, etc.)
Uppgraderingsbar till funktioner för att:
Skanna papper (OCR)
Navigera (GPS)
Läsa böcker

Pris: 5 596 kr
exkl. moms (6 995:- inkl moms)

Artikelnummer: 1-4490
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