
 

En stor andel synshemmede
vil langt på vei kunne
opprettholde sine daglige
aktiviteter og få økt
livskvalitet ved tilpasning og
opplæring i bruk av riktige
hjelpemidler.

Gewa representerer
Reinecker, Europas største
produsent av elektroniske
hjelpemidler på dette
området.
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SYN Lese-TV

Mezzo Vario lese-TV
•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. 

Mezzo HD
Kamera: 
- 60 Hz-Kamera, progressiv scan 
- 1360 x 768 pixel oppløsning 
Autofokus: 
-Komfort-Autofokus 
Monitor: 
- 15,6“W TFT-Monitor, 
- Regulerbar i høyde, vinkel samt dreibar 
- Forstørrelse: 
- ca. 2,2 – 90 ganger 
Batteri: 
- Lithium Polymer 
- Driftstid ca. 2,5-4,5 timer (avhengig av belysning) 
- Ladetid ca. 3,5 timer 

VEO HD+ Lese-TV
VEO er et kompakt elektronisk forstørrelsessystem med en
spesiell flatskjermteknologi. Det intigrerte HIGH-Definition (HD)
kameraet gjør at bilder og skrift vises i høy oppløsning uten
hverken reflekser eller flimring. 
Kan bestilles i 2 forskjellige størrelser: 

VEO HD+
Monitor: 
• LED-Flatskjerm i 3 størrelser: 
• 19"- (48 cm), 22"- (56 cm) og 24"- (61 cm) 
• Alle monitorene er spesielt utviklet for VEO-Systemet 
• Ergonomisk lesestilling takket være fire-dimmensjonal
bevegelighet til monitoren 
• Monitoren er svært tynn, lett, energibesparende og flimmerfri 
• 1080 p oppløsning = Full HD = 1920 x 1080 Pixel ( 22" og 24") 
Betjening: 
VEO-betjening – Brukerfordeler 
• Ergonomisk og fleksibel betjening takket være avtagbar
trådløs radiobetjening 
• Intuitiv og enkel betjening med kun en eller tre knapper 
• Programmerbare individualiserte funksjoner av
betjeningsknappene er mulig 
• Batteri eller nettdrift 
• Uten kabler 
Forstørrelse: 
Full HD+ 
• 0,9-100 ganger 

Mezzo HD lese-TV
Bestillingsnr.:1168000  HMS art. nr.: 194399

VEO HD+ Lese-TV 22
HMS art. nr.: 198240
VEO HD+ Lese-TV 24
HMS art. nr.: 198241
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SYN Elektroniske leseluper

miniMAX
MiniMAX gjør det enklere å lese menyer i dårlig belysning,
matemballasje i butikken, rutetabeller og annen viktig
informasjon. Du kan velge å fryse bildet, velge høy kontrast og
opptil 7x forstørrelse. For optimal forstørrelse trykker du på
knappen gjentatte ganger helt til du får ønsket innstilling.
Trenger du mer kontrast mellom bakgrunn og bokstaver, velger
du en annen fargekombinasjon. 
Med frys-/snapshot-funksjonen kan du ta bilde av ønsket
informasjon, slik at du i fred og ro kan betrakte et gatenavn, et
telefonnummer e.l. Du vil bli positivt overrasket over hvor enkel
og praktisk denne kraftige lupen er i bruk.

MAXLUPE 5
Å lese og skrive ved hjelp av dette nye hjelpemiddelet er en
sann fornøyelse. At skjermen på MAXLUPEN kan vinkles, er
virkelig et stort fremskritt. 

Den nye MAXLUPEN forstørrer tekst og bilder trinnløst fra ca. 3x
til 25x forstørrelse og er til stor glede og nytte når synet blir så
dårlig at vanlige luper og forstørrelsesglass ikke lenger strekker
til. I skrivestilling på stativ er forstørrelsen fra ca. 3x til 7x. Med
skrivestativ kan den nye MAXLUPEN brukes til å løse kryssord,
undertegne brev, skrive notater m.m.

MANO - bærbar lupe
Har du bruk for en praktisk lupe, hjemme eller når du er på
farten? Ønsker du et produkt med et bra design som er praktisk i
bruk? MANO gir deg nye muligheter: 

Med MANO får du et skarpt bilde og en trinnløs forstørrelse.
Snapshot-funksjonen gjør det mulig å lagre 3 bilder eller
informasjon som der og da kan hjelpe deg til å ta vare på viktige
detaljer, f.eks. telefonnummer, avgangstider for tog/buss eller
priser. Ved å trykke på en knapp kan du "fange tekst" som du
ellers ikke kan lese, f.eks. rutetabeller, beskjeder eller etiketter.
MANO hjelper deg til å lese og skrive.

Mano - fleksibel og praktisk
Mano er en fleksibel og portabel elektronisk lupe for folk som er
på farten. 

Fordelene med Mano portabelt system er: 
- et opplyst display og et foldbart skrivestativ 
- betjeningsknapper som er taktile og enkle å betjene 
- kan benyttes både med nettadapter og batteri.

Bestillingsnr.:1166075  HMS art. nr.: 166093 Maxlupe 5
Bestillingsnr.:1166030  HMS art. nr.: 018043
Bæreveske med ekstra batteripakke
Bestillingsnr.:1166060  HMS art. nr.: 018067

Bestillingsnr.:1166070  HMS art. nr.: 159851 Bestillingsnr.:1166070  HMS art. nr.: 159851
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