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Mezzo Vario

HMS art. nr. 213213
Best.nr. 1168000

Mezzo er et kompakt elektronisk forstørrelses-
system med en spesiell flatskjermteknologi. Det 
integrerte High-Definition (HD) kameraet gjør at 
bilder og skrift vises i høy oppløsning og uten 
flimring. Mezzo passer både til bruk i hjemmet, på 
skoler eller universiteter, i arbeidslivet og når man 
er på farten.

Den justerbare skjermen gir de beste ergono-
miske visningsposisjonene til alle aktiviteter. Enkel 
betjening er garantert; det er bare tre knapper som 
skal betjenes.

Installasjonen er enkel. Mezzo er bare er pakket 
og foldet sammen og leveres sammen med en mo-
bilitetspakke inkl. batteri og bæreveske, slik at den 
enkelt kan tas med over alt. 

Batterilevetiden økes hvis belysningen settes til 
middels.

Dine fordeler
  et kompakt lesesystem med HD-kvalitet  

     for mennesker med nedsatt syn
  enkelt for alle - både unge og gamle;

     å bære, installere og bruke
  moderne og tidsriktig design 
  ergonomisk overlegent med justerbare

     skjerminnstillinger og et kompakt design 
     som krever mindre plass

  flimmerfritt bilde i HD-kvalitet reduserer
     tretthet og belastning på øynene. Det 
     betyr at man kan bruke det lenger tid
     av gangen uten å bli sliten.

 Denne LV HD kamerateknologien 
 har en  oppløsning som er 4.25 gan-

ger større enn standard systemer. Ved hjelp av 
progressiv scanning vil brukeren få et detaljert 
bilde med utmerket kvalitet.

Stor nok til at du kan lese - liten nok til å bære med seg
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Tekniske data

gardin-funksjon
leselinje

autofokus
aktiveres/deaktiveres med bare 
ett trykk

Enkel å folde sammen

Bæreveske 
(mobilitypack) 
leveres 
som standard 
(art.nr. 1168070)

 60 Hz kamera, 
progressiv scanning

0,9x - 100x

19" LED monitor
 justerbar høyde 
kan skråstilles

fullfarge gjengivelse
artifisielle farger: 

Leveres som standard: 
mobilitetspakke (bæreveske  
oppladbart Li-Po batteri)

vekt: ca. 6,2 kg
mål (BxHxD): 45 x 50 x 52 cm

oppladbart, Li-Po batteri
driftstid: ca. 2,5 - 3,5 timer avhengig 
av lysinnstilling. 
ladetid: ca. 3,5 timer
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XY-bord leveres som tilleggsutstyr 
(art.nr. 1168060)


