En naturlig kommunikation
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Lightwriter
Lightwriter SL50
SL50

Lightwriter SL50 er utformet som en komplett tekst-til-taleenhet for dem som har vansker med å kommunisere via
egen tale.
Med Lightwriter har du mulighet til å delta i sosiale
sammenhenger både på jobben og i fritiden, selv i
støyende eller dårlig opplyste omgivelser. De doble
skjermene har god kontrast og tilpasses lysforholdene.
Lightwriter formidler budskapet ditt på en effektiv
måte. Den er enkel å bruke på grunn av brukergrensesnittet, den innebygde ordprediksjonen og den gode
høyttaleren.
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ENKEL OG NATURLIG KOMMUNIKASJON
Kommunikasjon er en naturlig del av livet, og alle
burde inkluderes. Med Lightwriter kommer du enkelt
i gang med kommunikasjonen ved å trykke på en
valgfri tast. Skjermen som rettes mot samtalepartneren, gjør at du i tillegg kan kommunisere naturlig
med øyekontakt, gester og kroppsspråk.

TILPASSES ETTER DINE ØNSKER
Brukermenyen er enkel å bruke fordi den kan tilpasses
individuelt. Du kan velge å konfigurere menyen slik
at alle innstillinger er tilgjengelige, eller kun vise en
begrenset meny. Du kan blant annet endre tekststørrelse, justere volum og lysstyrke.
En omfattende ordliste er forhåndsinstallert i din
Lightwriter. Den fungerer adaptivt, og lærer seg
nye ord når du skriver noe, som gjør det raskt og
enkelt å finne de ord du trenger. Du kan også laste
opp din egen ordliste, fjerne ord du ikke vil bruke
samt forandre hvordan ord uttales.
Du kan velge mellom flere forskjellige manns eller
kvinnestemmer av høy kvalitet til talesyntesen. Med
Acapelas tilleggstjeneste ”my own voice” kan du
spille inn din egen stemme til bruk i talesyntesen,
slik at den blir personlig.
Det er tre medfølgende fingerguider i forskjellige
størrelser. Du kan også justere innstillingene for
knappfølsomhet på tastaturet.

KONSTRUERT FOR HVERDAGSLIVET
Du kan koble Lightwriter til mobiltelefonen via
Bluetooth og ringe ved hjelp av tastene på din
Lightwriter. For alle som bruker en Android-enhet,
kan du også sende og motta SMS via Lightwriter.
Dersom du befinner deg i støyende omgivelser,
sørger høyttaleren for at du likevel kan bli hørt,
samtidig som begge skjermer bekrefter det du sa.

Dersom du trenger hjelp til å skrive ved bruk av en
bryter, såkalt skanning, så er teknikken klar for bruk
i din Lightwriter. Du kan også bruke en kombinasjon
av skanning og tastetrykk dersom forutsetningene
dine forandres med tiden.
LETT Å TA MED SEG
Lightwriter er en lett, bærbar og robust tekst-til-taleenhet. Du kan ta den med deg overalt i hverdagen.
Batteriet har lang brukstid, noe som lar deg bruke
Lightwriter gjennom hele dagen.
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De justerbare skjermene har god kontrast og
belysning som tilpasses lysforholdene også når du
er utendørs.

LIGHTWRITER SL50 LEVERES MED:

TEKNISK INFORMASJON:

Tre forskjellige fingerguider
Veske
Lader
Verktøysett
Minnepinne (USB)
Ethernet-kabel
Bruksanvisning og hurtigguide

Størrelse i mm:
Vekt:		
Talesyntese:
Batteri:		
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