Snow 7 HD - přenosná kamerová lupa
Snow 7 HD je přenosná kamerová lupa ve stojánku s obrazovkou 17,5 cm (7“) s
vysokým rozlišením a s velkým rozsahem zvětšení (2,2 až 19 x). Ve čtecím režimu
se zvýšeným kontrastem je text (popředí) zvýrazněn proti papíru (pozadí).
Obrazovka nakloněná ke čtenáři dovoluje pohodlné čtení delších textů.
Přenosná kamerová lupa s rozlišením HD.
Plynule nastavitelné zvětšení až 19krát.
Pohled nablízko i do dálky (zaostření do 5 m)
Lupa je připojitelná k televizi (HDMI)
Přenosná lupa s velkým rozlišením
Snow 7 HD je přenosná kamerová lupa s obrazovkou 17,5 cm (7“) s vysokým
rozlišením a s velkým rozsahem zvětšení (2,2 až 19 x). Při čtení se lupa posunuje po
předloze, předloha zůstává v klidu. Ve čtecím režimu se zvýšeným kontrastem je
text (popředí) zvýrazněn proti papíru (pozadí) s možností umělého zabarvení.
Lupu v kabelkovém provedení a s dobíjitelnou baterií lze snadno nosit s sebou a
používat na cestách, v terénu.
Ergonomie
Lupa má výklopný stojánek, který udržuje obrazovku v ideální poloze – nakloněnou
ke čtenáři, takže pohodlně lze tak číst i delší texty. Ovládací tlačítka jsou velká,

hmatná a dobře dostupná, takže i starší uživatelé dokážou lupu snadno ovládat.
Další funkce
Lupa je vybavena automatickým zaostřováním s možností zvětšeného pohledu
nablízko (předloha pod kamerou) i do dálky (pohled na informační tabule nebo
cenovky). Doma si lze lupu připojit k televizi (do vstupu HDMI) a číst na velké
obrazovce.

Předpokládaná dovednost
Pohybová koordinace dostatečná pro vedení lupy po textu.

Technické údaje
Kamera: 5M pixelů s autofokusem; nablízko zaostření 6,5 cm / na dálku do 500
cm.
Obrazovka: TFT s úhlopříčkou 17,5 cm (7”).
Zvětšení: Plynule nastavitelné 2,2 až 19 krát.
Režimy čtení (prohlížení): barevný a černobílý fotorežim, 10 režimů se
zvýšeným kontrastem.
Další funkce: Momentka-zmrazení obrazu, automatické vypnutí po 3 min..
Externí monitor: Výstup HDMI (připojení k TV monitoru).
Napájení: Síť.adaptér 110-240 V; 2,5 A.
Aku baterie až 5 hod. provozu; nabíjení 4-5 hod..
Rozměry: 19,5 cm x 13,95 cm x 2,5 cm.
Hmotnost: < 500 g.
Záruka 2 roky.

