
TANGO HD BASIC
TANGO HD BASIC er et leseapparat som med knivskarpt bilde og oversiktlige funksjoner gir deg den best mulige leseopplevelse.  
Med TANGO HD BASIC kan du bare slappe av og nyte boken, avisen eller noe helt annet.
 

” Med kun to betjeningsknapper er TANGO HD BASIC svært 
enkel å bruke slik at du kan konsentrere deg fullt og helt om det du 
leser. Ønsker du senere å oppgradere med flere fargekombinas-
joner eller PC-tilkobling, kan vi lett tilføye det  ”

Raps

TANGO HD BASIC 19": HMS-nr: 158183
TANGO HD BASIC 22": HMS-nr: 195101

24" skjerm til TANGO HD BASIC: 
HMS-nr: 194544 (tilbehør) 

TANGO HD
BEST PÅ KVALITET 

& DESIGN

BEST PÅ KVALITET
Hos TAGARNO går vi ikke på kompromiss med kvaliteten. 
TANGO HD leverer HD-kvalitet på skjermen (720 linjers oppløsning) 
Du kommer derfor til å oppleve et knivskarpt bilde med gode kon-
traster, selv ved lav forstørrelse. 

Med TANGO HDs LED-skjerm får du lang levetid med høy kontrast 
på skjermen. Samtidig har TANGO svært taktile knapper som gir deg 
tilbakemeldingsrespons på hvor du er. For eksempel med forstør-
relsen du leste på. 

TANGO HD har markedets kraftigste XY-bord, noe som gjør at det 
ikke svikter under skriving eller praktiske gjøremål. Bordet har også 
låse- og bremsemekanismen i en spake uten for rekkevidde av 
avisen. 

Som eneste apparat i post 3 har TANGO HD vært med på avtale 
hos hjelpemiddelsentralene i fire år - med høy resirkuleringsfrekvens 
og få reparasjoner og til stor glede for både brukerne og hjelpe-
middelsentralene.
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Tekniske spesifikasjoner

Forstørrelse 19’’/22’’/24” 2 - 40x/2,3 - 46x/2,5 - 50x Anbefalt flatskjermformat Widescreen (HD)

Vekt ekskl. skjerm 10,9 kg Skjermforbindelse DVI

Vekt inkl. skjerm  19’’/22’’/24” 15,2 kg/ 15,8 kg/ 16,9 kg Skjermstørrelse 19’’, 22” eller 24”

Autofokus Ja Lesefelt Ja, fast

Naturlige farger Ja Dimensjoner 500x520x540mm
(HxBxD)Positiv/negativ Ja

Lysjustering skjerm Ja Forbruk 20W

XY-bord Ja Totalt effektforbruk 60W (varierer ift. skjerm)

Monitor detect Ja Standby-forbruk 2,3W

Kameraoppløsning HD720p, 1280x720@60Hz



SOFIE, 4 ÅR 

SOFIE KAN LESE MED MORMOR IGJEN

I 2011 fikk Sofies mormor konstatert aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD) mer kjent som kalk på netthinnen. Sofie husker at 
mormor fikk vondt i øynene og ikke lenger kunne lese fra Sofies favorittkaninbok. 
Mormor opplevde allerede tidlig symptomene ved AMD som forandringer og endringer i fargeoppfattelsen. ”Plutselig så jeg en 
grå og utvisket plett midt i synsfeltet” forteller mormor. 

Mormor stortrives med å ha barnebarnet sitt på besøk, men på grunn av synshemmingen var det vanskelig å lese høyt for Sofie. 
Kort tid etter hun fikk diagnosen AMD, fikk mormor en TANGO HD BASIC leseTV. ”Jeg ble helt forbauset. Kontrastene og den 
høye forstørringen gjør at jeg nå kan lese igjen, og de enkle knappene gjør at jeg lett kan huske innstillingene”. 
Når Sofie er på besøk hos mormor sitter de nå sammen ved TANGO HD BASIC og leser fra Sofies kaninbok.

” Jeg elsker når mormor leser 
høyt for meg. Det pleide vi alltid 
å gjøre, men så fikk mormor 
vondt i øynene og kunne ikke 
lese mer. En dag fikk mormor 
noe som heter LeseTV inn i 
stua, og nå kan vi lese fra min 
favoritt kaninbok igjen. Jeg 
elsker å være på besøk hos 
mormor  ”
Sofie, 4 år

• TANGO HD BASIC leveres ferdig montert i en eske 

• TANGO HD BASIC kommer med innføringskurs av Arne Tømta og Hanna Romfo   

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

•  TANGO HD er best på tilpasning og resirkulering , med fire mulige betjeningspan-

eler, tre mulige skjermstørrelser og resirkuleringskit som tilbehør.

BEST FOR BRUKEREN

DESIGN
Produktene våre kjen-
netegnes av flott dansk 

design - TANGO HD  
passer helt naturlig inn i 

det fleste hjem.
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