
HMS-NR. :
20” SKJERM: 194333
22” SKJERM: 194334
24” SKJERM: 194335

Handy Tech Norge ASLese-TV Merlin HD

Merlin HD kombinerer topp ytelse med meget enkel betjening.

Den styres med tre knapper: Forstørring justeres ved å dreie på
den midterste knappen under skjermen. Ulike fargevalg/
kontraster kommer frem ved å trykke på knappen til venstre, og
så slår du den av og på med knappen til høyre. Så enkelt er det.

Skjemen er matt, slik at du unngår refleks og forstyrrelser. Men
farger og kontraster er sterke og klare.

XY-bordet har justerbar motstand, og kan beveges både fram–
og bakover, og til høyre og venstre.

Videre kan også skjermen heves og senkes, samt dreies både
horisontalt og vertikalt. Dette er enkelt å gjøre: ta tak i skjermen
og dra den dit du vil ha den.

Merlin HD har dessuten en stilren og enkel design, slik at den
kan stå hvor som helst—også i stuen.

Ta gjerne kontakt med oss for en demonstrasjon.
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Andre produkter Forstørrende videosystem

Acrobat LCD

Leveres med skjermer 19”, 22” og 24”. Samme kamera som Acrobat VGA Long Arm.
Portable—leveres med trillekoffert.

Acrobat VGA Long Arm

Kobles til ekstern skjerm. Samme kamera som Acrobat LCD. Portabel—leveres med bæ-
reveske.

Merlin Elite

Lese-TV med HD skjerm og OCR, eller tekst-til-tale. Fast XY-bord

DaVinci

Moderne lese-TV med nær, mellom– og fjernkamera. HD skjerm og OCR, eller tekst-til-
tale. DaVinci kan også leveres med fast XY-bord.

Merlin Plus Base

Allsidig lese-TV som kobles til ekstern skjerm eller PC. Ment til profesjonelt bruk.

Transformer

Bærbar lese-TV som brukes sammen med PC. Nær-, mellom– og fjernkamera. Ideell for
bruk på skole og sammen med bærbart utstyr på jobb.

Amigo

Elektronisk lupe med 7 ulike visningsmodi, frysfunksjon og fire forstørrelsesnivå. Bær-
bar, leveres med bæreveske og ekstra batteri og ekstern lader

Merlin HD

Klassisk lese-TV med fast XY-bord, mange farge– og kontrastvalg på bilde, stort spenn
på forstørring, og meget enkel betjening.

Pebble elektroniske luper

Pebble 3,5”, Pebble 4,3” og Pebble Mini. Alle leveres med bæreveske/etui.


