
COBRA HD DUO
 MED PANORAMA HD 

COBRA HD DUO med PANORAMA HD er en fleksibel og diskret skoleløsning til svaksynte barn og unge.

”Vår erfaring med barn og unge på skolen forteller oss 
at jo flottere et hjelpemiddel er utformet, jo større er lysten 
til å bruke det. ”

Raps

COBRA HD DUO med PANORAMA HD: 
HMS-nr: 194536

COBRA HD DUO
BEST PÅ 

KVALITET & DESIGN

ALLE BARN HAR RETT TIL Å LÆRE 
Derfor har vi satt sammen det beste innen bildekvalitet, 
design og brukervennlighet i en spennende skoleløsning for 
svaksynte barn og unge. 

Systemet består av nærkamera, fjernkamera, XY-bord, 
betjeningspanel og den norske programvaren VisionLab, som gjør 
det mulig å ta bilder og styre systemet fra PCen. 
Alle delene kan fritt plasseres på bordet og systemet kan tilpasses 
den enkelte elevens behov.

Fjernkameraet PANORAMA HD har en rekkevidde på 340°/180° 
og kan tilpasses lysforhold som er utfordrene for en svaksynt elev. 
Dette kan f.eks. være en grønn tavle med kritt eller et hvitt smart-
board i motlys. På betjeningspanelet kan man forhåndsinnstille tre 
posisjoner for fjernkameraet, så eleven raskt og enkelt kan skifte 
fokus når det skjer noe nytt i klassen. I tillegg kommer PANORAMA 
HD med en fjernkontroll til læreren, så læreren kan guide eleven 
i forbindelse med undervisningen. PANORAMA HD monteres på 
bordet med stangen som følger med. Vi tilbyr også et taksett, slik 
at fjernkameraet kan monteres i taket. 

COBRA HD DUO med det nye taktile betjeningspanelet gjør det 
mulig å splitte skjermen i to, slik at eleven kan følge med flere 
steder på en gang: Under nærkameraet, på tavlen og på PCen. 
Eleven kan også velge kunstige fargekombinasjoner og justere lys 
og kontrast.
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SELMA, 7 ÅR 

EN HELT NY VERDEN HAR ÅPNET SEG 

Selma skal snart begynne i andre klasse og har alltid vært svaksynt. Heldigvis har hun greid seg flott på skolen så langt og er 
strålende fornøyd. Synet hennes har blitt ytterligere svekket det siste halvåret og i samarbeid med skolen og NAV har hun fått et 
hjelpemiddel som gjør det lettere å følge med på hva som skjer i undervisningen og i klasserommet.
LeseTVen med "SURROUND SYN"-kameraet står på pulten til Selma, og hun kan zoome inn på tavlen og snu kameraet for å se 
hvem som kommer inn i rommet og hvem som svarer av klassekameratene. 

Det har selvsagt vært en tilvenning for både Selma og læreren å lære å bruke utstyret. 

Her har de fått god undervisning av TAGARNO Norge. Selma har også koblet COBRA HD DUOen til PCen sin og har blitt litt av en ekspert i å 

skifte bilde - fra tavlen til klasserommet og til pulten. Noen ganger deler hun skjermen mellom to bilder eller tar bilder av det hun ser på. Nær- 

kameraet er en del av løsningen,og Selma kan legge mye annet enn papir under kameraet og få det forstørret. Dette er spennende for de 

andre elevene i klassen også - spesielt i naturfagtimen. 

” Selma synes nesten at det 
beste av alt er at de andre 
jentene i klassen synes det er 
spennende å prøve COBRA HD 
DUO'en. Det er greit å vite at alle 
nå er klar over hva hun kan se 
og hva hun ikke kan se ”
Selmas pappa 

• COBRA HD DUO leveres komplett med XY-bord og ekstra fjernkontroll til læreren 

•  COBRA HD DUO leveres med innføringskurs av Arne Tømta og Hanna Romfo 

med hjelp og tips til å bli en god leseTV-bruker 

•  COBRA HD DUO er optimal for å tilpasses brukers behov og utfordrende  

omgivelser

• COBRA HD DUO er svart og lett å få øye på i klasserommet. Eleven finner  

   plassen sin fort og snubler ikke i kabler eller dytter til avstandskameraet når  

   han/hun går forbi.

DESIGN
Produktene våre  

kjennetegnes av flott dansk 
design - COBRA HD DUO 
sklir rett inn i klassen på en 

naturlig måte.
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BEST FOR BRUKEREN


