Portabel lese TV for PC, Android, Mac
og iPad

Full HD • Wi-Fi

Transformer HD er en Wi-Fi portabel lese TV(CCTV), Full HD 1080p 3-i-1 kamera.
Transformer har dessuten Full Page Text-to-Speech (OCR). Skanner og leser en
A4 side. Det er det mest fleksible og portable løsningen for lesing, skriving og
forstørring av bilder på alle avstander. Transformer’s unike sammenleggbare
design, er perfekt for skole, jobb eller hjemme.

Egenskaper:
 Full HD 1080p kamera for live CCTV
visning
 Auto fokus 3-i-1 kamera for selv-visning,
lesing eller avstands visning
 4 muligheter for plassering på bord:
høyre hendt, venstre hendt, indirekte og
nøytral (I front for deg slik at du har god
plass til å arbeide på)
 Optisk 13 Mega Pixel kamera for Full Page
Text-to-Speech (OCR)

 Opp til 30x forstørring på en 24” LCD
skjerm.

Transformer er idell for hjemme, skole
eller arbeid.

 28 farge valg for å optimalisere
kontrast og lysstyrke
 Auto installasjon av programvare/plug and
play
 Tilkobles via HDMI, USB 3.0 eller Wi-Fi
 Full skjerm eller splitt skjerm visning.
 Avtakbare ben for bruk I dokking løsning
 Lagre dokumenter, bilder eller
bøker, ok eksporter dem til din PC

 Gjør video opptak, lagre dem for senere
bruk
 Innebygd LED belysning
®

 Batteri som kan enkelt byttes. Lades med
innebyg stømforsyning (Ekstra batteri og
lader følger med)
 Includes carrying case

 2 year warranty
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Transformer HD er enkel å sette opp, fold
ut benene og du er klar. HDMI, USB 3.0
og Wi-Fi tilkobling til din PC, eller
nettbrett. Eller bare plugg den rett i en
skjerm. Det er bare å koble Transformer
HD inn, så vil programvaren automatisk
installere seg. Plug and play, enkel å
bruke.

Transformer HD er tilgjengelig med full A4
side OCR skanning– La den lese din favoritt
artikkel eller bok opp for deg. Du kan lese en
side eller velge et område med tekst du vil
lese. Mann og damestemme på Norsk og
flere andre språk er tilgjengelig.

Transformer HD kommer med to lad
bare batterier. Du vil da slippe å
bruke strøm fra din PC. Dette gjør at
du kan benytte Transformer HD en
hel arbeids dag.
Veske er også inkludert
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