
 

 

Nye AIR tilbehørskamera til Readit  

Air kamera HMS nr.: 197656, Readit program HMS nr.: 194557  

Air er et kompakt og lett bærbart kamera som kan kjøpes som tilbehør til Readit 

programvaren for blinde og svaksynte. 

Programmet gir rask tilgang til sortskrift og elektroniske dokumenter. Det omgjør tekst 

og bilder til stor skreddersydd skrift. I tillegg kan tekst konverteres til tale.  

Løsningen er ideell for både svaksynte og blinde PC brukere. Brukes av de som vil ha 

rask, enkel og nøyaktig tilgang til sortskrift, bilder og filer.

 

 

AIR’s: Viktigste funksjoner 
 

• Tar bilde og leser opp dokumenter på 2 til 3 sekunder med en moderne PC. 

• Kan konvertere opp til 20 dokumentsider per minutt! 

• Høy bildekvalitet med 5 megapiksels kamera som kan lese tekst ned til 6pt. 

• Tar bilde av en hel A4 side 

• Kompakt og lett å ta opp og ned (500 gram). Passer lett inn i en PC veske.  

• Inkluderer arkposisjonsarm, USB kabel og hodetelefon. 



  Hvordan virker Air sammen med Readit programvaren? 
 

Kamera og PC kobles enkelt sammen med en USB kabel. Deretter startes Readit 

programmet.  

Løsningen kan umiddelbart konvertere filer og dokumenter til forstørret skreddersydd 

tekst eller tale. Brev, oppskrifter, bankutskrifter, bøker og produktforpakninger etc. kan 

leses opp enkelt og raskt. Produktet er kompatibelt med alle nyere OS fra Microsoft 

samt de fleste skjermlese/forstørrings programmer. Løsningen kan betjenes på 

mange måter med hurtigtaster, 

ALT-funksjons taster, mus og 

touchskjermer. Les mer på våre 

hjemmesider www.tagarno.no  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
AIR-kamera spesifikasjoner: 

 

 

 

Programvare: 

Readit 

5 megapiksel fast 

fokus kamera 

Mål: 65mm x 

62mm x 255mm
 

 

 

 

 

Forstørrelse opp til 

32x (på en 22” skjerm) 

 

A4 kamerautsnitt 
Bærbart produkt som 

passer lett ned i en 

Laptop veske 
 

 

 

Tid for å lese: 2 til 15 

sekunder                         

(hardware avhengig) 

 

0,2 -30 zoom live 

0,2 -80 zoom foto 

 

Leser inn opptil 20 

sider pr minutt 
 

 

 

64 fargemodus 

inkludert:    
 A   A   A    A    A 

 

 
USB kabel og hodetelefon         Kan brukes sammen med 

inkludert XP-Win 8 32/64 bit og på MAC 

  OS-X via VMWare og aktiv Win7  

 
 

Tagano Norge AS 

Pilestredet 75 C (inngang Sporveisgata), 0354 Oslo 

 Tlf: 21951600 e-post: beskjed@tagarno.no, www.tagarno.no 

Tilbehør:                       

Readit kontrollpanel 

HMS best.nr: 194556 
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