BlindShell 2 – snadno ovladatelný chytrý mobil pro
zrakově postižené
BlindShell 2 je mobilní telefon s hlasovým výstupem pro zrakově postižené. Jde o
dotykový přístroj, jeho ovládání je však velmi snadné, aby ho i bez zrakové kontroly
zvládnul opravdu každý. BlindShell nabízí ohraničenou sadu funkcí formou
přehledných nabídek a je ideálním řešením pro ty, kteří ocení jednoduchou a
rychlou obsluhu a spolehlivé zpřístupnění všech funkcí.
Snadná práce v přehledném, ozvučeném prostředí navrženém přímo pro
zrakově postižené uživatele.
Volání, zprávy, kontakty, budík, poznámky, kalendář.
Diktafon, audio přehrávač, čtečka textových knih.
Rozpoznávání bankovek, rozpoznávání barev, lupa a další funkce.
Jednoduchost a přehlednost
Pokud je vaší prioritou jednoduché a přímočaré ovládání mobilu, tak jak tomu bylo u
starších tlačítkových telefonů, je pro vás v době dotykových zařízení BlindShell 2
nejlepší volbou. Všechny jeho funkce najdete v jednotně uspořádaných nabídkách,
ve kterých se pohybujete několika málo dotykovými gesty. Komfortně je řešeno i
psaní na telefonu, které sice probíhá na dotykovém displeji, píše se na něm ale
stejným systémem jako na numerické klávesnici klasického mobilu.
Technicky vzato je mobil BlindShell 2 tvořen dotykovým telefonem se systémem
Android a softwarovou nadstavbou, která nahrazuje zbytečně složité uživatelské
prostředí Androidu mnohem přehlednějšími nabídkami, kde jsou všechny informace
čteny přirozeně znějícím hlasem a zpětná vazba je uživateli poskytována také

vibracemi.
Ozvučení všech základních funkcí
V BlindShellu jsou hlasovým výstupem ozvučeny všechny základní funkce jako výpis
hovorů, kontakty, SMS, hodiny, budík, kalendář a další.
Rozšiřující funkce
Ačkoli je BlindShell 2 ovladatelný stejně snadno jako starší tlačítkové telefony,
nabízí i některé zajímavé rozšiřující funkce. Do mobilu si můžete nahrát elektronické
knihy a BlindShell 2 můžete používat jako jejich hlasovou čtečku. Telefon lze též
použít jako jednoduchý diktafon. Můžete si zjistit předpověď počasí až na tři dny
dopředu. Funkce Detektor světla pro změnu zajistí, že nenecháte nikde
nedopatřením rozsvíceno. Pomalé klapání značí tmu, čím rychlejší klapání, tím větší
světlo. BlindShell používá i doprovodné komentáře, např. úplnou tmu oznámí slovy
„tma jako v pytli“. Zajímavou funkcí je i možnost rozpoznávání bankovek, které
vložíte pod kameru mobilu, a hlasový výstup vám řekne jejich hodnotu. Dále je
možno využívat i e-mail a aplikaci WhatsApp. BlindShell podporuje více SIM karet.
BlindShell 2 je tedy mobil, se kterým se vám bude pracovat pohodlně a jednoduše,
přitom vám ale dokáže nabídnout sadu zajímavých a praktických funkcí.
Novinky oproti předchozí verzi
FM rádio (v případě, že jsou připojená sluchátka).
Přístup k jízdním řádům.
Rozpoznávání textu kamerou.

Volitelné příslušenství nebo související produkty
Aplikace KNFB Reader pro Android.

Technické údaje
OS: Android 5.1 s úpravou BlindShell.
Displej: 5".
Fotoaparát: 8 MPX vzadu, 0.3 MPX vpředu.
Baterie: 2200 mA.
RAM: 512 MB.
Vnitr ̌nı ́ paměť: 2 GB.
Připojení: WLAN, Bluetooth 4, GPS, GSM, EGPRS, 3G, HSPA+.
Dual SIM (Dual Stand-by).
SIM karta musí být ve formátu standard nebo mikro.
Hardware: telefon Blindshell.
Rozmě ry: 139 x 70 x 8 mm, vá ha: 156 gramů .

Součástí balení je: nabíječka, sluchátka, USB datový kabel.
Nejnovější verze BindShell: 3.68
Zá ruka: 24 mě sı ́ců.

