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Basic Braille BT 
En type leslist for alle behov 

20 er 

84er 

Den mobile punktdisplayet Basic Braille er 

tilgjengelig med 20, 32, 40, 48, 64 eller 84 

punktskriftelementer. Basic Braille er laget 

av robust aluminium. Sidedelene er laget 

av høykvalitets strukturert, behagelig 

gripende plast. Basic Braille er utstyrt med 

holdbare punktskriftelementer med 

spesielt slitesterk styluspenner, og gir deg 

tilgang til datasystemer i mange år 

fremover. 

■   

Integrert litiumionbatteri for trådløs 
bruk, Bluetooth

Flat og plassbesparende design 
HID-teknologi: er uten installasjon 

av programmer klar for øyeblikkelig 

bruk

USB-micro/ magnet ladekabel. 

48 er
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Fleksibel bruk 

Basic Braille leveres med 32/40/48/64/80/84 

punktelementer som alle er optimale i bruk 

med en bærbar datamaskin. Variantene med 

punkskriftelementer er ideell for kombinasjon 

med PC-tastatur. På grunn av sin veldig flate 

design kan Basic Braille plasseres foran et 

tastatur eller en bærbar PC. 

Lett å bruke 

Med bare 3 knapper på venstre og høyre side 

Valgfritt med Bluetooth 

Bluetooth-versjonen av Basic Braille gir også 

tilgang til mobile enheter som smarttelefoner, 

nettbrett og iPhones. Basic Braille med 

Bluetooth er utstyrt med et kraftig internt 

litiumionbatteri som lades via USB- 

grensesnittet. Batteriet kan også lades ved 

hjelp av en standard strømforsyningsenhet for 

mobiltelefoner med mikro-USB-tilkobling eller 

den medfølgende ladepluggen via kontakten. 

av punktelementene kan Basic Braille 

betjenes veldig enkelt. Naviger tekst med den 

ene hånden mens du leser punktdisplayet 

med den andre hånden. Med 

markørrutetastene integrert i 

punktskriftelementene, kan du plassere 

markøren, dvs. markøren, på ønsket 

tekstposisjon og redigere teksten der. 

Universell tilgang 

Basic Braille fungerer med alle vanlige 

skjermleseprogrammer - enten det er med 

JAWS, SuperNova, NVDA eller VoiceOver for 

Apple-datamaskiner. Disse såkalte 

skjermleserne gjør det mulig for blinde brukere 

å få tilgang til datasystemer med blindeskjerm, 

ofte i kombinasjon med taleutgang. Når den er 

koblet til en PC via USB, trenger ikke Basic 

Braille en egen strømforsyning. 

Takket være HID-teknologien (Human 

Interface Device) kan Basic Braille brukes 

med en gang uten å måtte installere 

programmer. Basic Braille gjenkjennes 

automatisk av systemet når det kobles til en 

datamaskin via USB takket være HID. 

Tekniske spesifikasjoner 

20/ 32/40/48/64/80 og 84 Brailleelementer 

Markørføring 3 knapper på høyre og venstre 

side 

Micro USB-grensesnitt Strømuavhengig 

(strømforsyning via USB C) 

Dimensjoner (B x H x D) / vekt: 

-  20: 25x 9,15x 1,95 cm

-  32/48: 34,7 x 9,15 x 1,95 cm

Vekt: 680 g

-  64: 50,1 x 9,15 x 1,95 cm

Vekt: 920 g

-  80-tallet: 60,3 x 9,15 x 1,95 cm 
Vekt: 1120

■ Batteri brukstid: opptil 12 timer

■ Ladetid: 3 timer 




