‘s Werelds eerste
draagbare DAISY Online Speler en Recorder
voor visueel minder validen en
personen met dyslexie
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Luister elke morgen naar de gesproken krant

Streaming

Downloading

Web radio

Podcast

Door de draadloze
internetverbinding
worden kranten,
tijdschriften en
boeken onmiddellijk
bereikbaar vanaf
uw boekenplank.

U kunt ook Web
radio streamen
en podcasts
downloaden.

EPUB

PDF

Acapela
TTS

Naast de ondersteuning van de
meest voorkomende
audio- en tekstformaten, worden ook
e-boeken in EPUBen PDF-formaat
voorgelezen.**
Met de uitstekende
kwaliteit van de
Acapela synthetische stem geniet
u van het probleemloos voorlezen van
al uw documenten.

Kalender

Alarm

Plan uw activiteiten
en beheer uw taken
met de geavanceerde audio Kalender. Herinneringen
worden ingesteld
zodat u tijdig en
zonder stress uw
planning nakomt.**
Word wakker met
de PLEXTALK Linio
alarmfunctie.**

Onmiddellijke toegang tot de boeken van uw voorkeur

Online
opzoeken

Zoek en lees de
boeken van uw voorkeur met de draadloze internetverbinding, u hoeft niet
meer lang te wachten
op een cd die wordt
opgestuurd.*

DAISY

Invoeren van
hoofdingen tijdens
de opname die
u toelaten te
navigeren in het
DAISY-formaat.

De PLEXVoice
technologie
garandeert u
een optimale
geluidskwaliteit in
lagere of hogere
snelheden.

Schokbestendigheid: 150 cm

Waterdicht
toetsenbord

De behuizing uit hars
werd ontworpen
om schokken op te
vangen en doorstaat
een val van 1m50 op
een harde vloer.

Het toetsenbord is
speciaal ontworpen
zodat het bescherming biedt tegen
het indringen van
vloeistoffen.

* Het aanbieden van DAISY online services
kan van land tot land verschillen. Vraag uw
bibliotheek vertegenwoordiger voor meer informatie.
** Op korte termijn beschikbaar met een gratis firmware upgrade.

Een verscheidenheid aan media

Productnaam: PLEXTALK Linio Pocket
Artikelcode: PTP1/LINIO
Kleur: midnachtsblauw

Boekenplank
Via een draadloze
internetverbinding.

Kenmerken en specificaties
DAISY/tekst weergave
Geavanceerde navigatiefuncties per rubriek, groep, pagina,
zinsdeel, bladwijzer, album, track, niveau, scherm, paragraaf,
lijn, zin, spellen, woord of per karakter.*1
Het voorlezen van PDF, EPUB2, Microsoft Word DOC, DOCX,
platte tekst, HTML, BRL, BRF of DAISY-tekst met de Acapela
synthetische stem van hoge kwaliteit.

SD-kaart
Bijgevoegd 4 GB.
Herkent SDHC tot
32 GB.

Audio bestanden: MP3, onbeschermde WMA, AMR-WB+, Ogg
Vorbis, Wave (PCM) formaten, muziek cd’s (CD-DA)*2, Audible
Formaat 4(.aa), LKF Formaat, PDTB2.
Bladwijzers en gesproken bladwijzers: maximum 10 000.

8GB
intern geheugen
(7.2 GB beschikbaar)

De voorleessnelheid met de PLEXVoice technologie kan
variëren van 0,5 tot 3 keer de snelheid. De toonregeling kan
aangepast worden van -6 tot +6.

8GB

DAISY-opname
Langdurige opnames maken in DAISY-formaat, tot 120 uur op
een 4 GB SD-kaart in MP3 64kbps mono.
Auto gain control.
Bewerken met de PLEXTALK Recording Software.

USB apparaat
Zoals USBflashgeheugen of de
PLEXTALK Linio.

Draadloze internetverbinding
IEEE802.11 b/g: Internettoegang via uw huis of op kantoor
draadloze netwerken.
DAISY online protocol: Streamen en downloaden van kranten,
tijdschriften en boeken.
Dynamische menu zoals online zoekmogelijkheden.

Software

Web radio streamen en podcast downloaden.
Netwerkinstellingen met de PLEXTALK Transfer Software.

Met de PLEXTALK Transfer Software
kunt u eenvoudig DAISY-boeken,
tekstbestanden, audio-bestanden,
afspeellijsten of netwerkinstellingen
overbrengen van uw computer naar de
PLEXTALK Linio Pocket.
De PLEXTALK Recording Software
biedt u meer mogelijkheden om uw
opnames te bewerken en het aanmaken
van DAISY-boeken met uw Computer.

Compatibel met SDHC, ondersteund tot 32 GB.
8 GB intern geheugen (7,2 GB gebruikscapaciteit)
Weergave van bestanden op USB-flashgeheugen met USB 2.0
(Type A) hoge snelheid.
Back-up van een DAISY-cd naar een SD-kaart of het interne
geheugen. Back-up van SD-kaart naar intern geheugen of
USB-flash is ook mogelijk.
Intuïtieve bediening
Grote en duidelijk identificeerbare toetsen.
De slaapstand schakelt de speler automatisch uit na een in te
stellen tijd.

Toetsbeschrijvingsmodus.

Een beschermende draagtas met riemclip is inbegrepen om de PLEXTALK Linio
Pocket handig mee te nemen.

Alles-in-één pakket (Optie)

Ingebouwde handleiding in DAISY-formaat.
Alles-in-één in de palm van je hand.
Schokbestendigheid: een val van 150 cm op een harde vloer.
Toetsenbord is beschermd tegen het indringen van vloeistoffen.
Werkt met een verwisselbare oplaadbare batterij: 10 uur
weergave op de SD-kaart, 4 uur weergave in streaming.
Ingebouwde luidspreker en microfoon.
Spraakmemo tot 30 minuten, 200 items.

Een draadloze router, waarbij de instelling
reeds is ingebracht, kan optioneel
worden meegeleverd. Hierdoor is
het instellen van de netwerkgegevens niet meer nodig.
(De beschikbaarheid ervan zal door
PLEXTALK worden aangekondigd.)

Externe CD-ROM drive (Optie)

Productspecificaties en uiterlijk kunnen zonder
voorafgaande kennisgeving aangepast worden.
© 2008-2012 Shinano Kenshi Co.,Ltd. Alle rechten voorbehouden. PLEXTALKen PLEXTOR logos zijn geregistreerde handelsmerken van Shinano Kenshi Co., Ltd.

4 GB SD-kaart inbegrepen bij de PLEXTALK Linio Pocket.

De stembegeleiding gidst de gebruiker door de menu-items en
maakt het gebruik eenvoudig.

Draagtas

Om zonder computer een backup te maken van uw DAISY-cd’s
kunt u een externe cd-rom speler
aansluiten via een USB kabel.

Flexibel databeheer
Kalender en alarmfuncties.

Oplaadbaar via USB, 4.5 uur.*3
AC adapter: 90V-240V, 50/60 Hz, 4 uur oplaadtijd.
Grootte: 55 x 112 x 16 mm (W/H/D).
Gewicht inclusief draagtas: minder dan 110 g.
Toebehoren
AC-adaptor, 4 GB SD-kaart, draagtas, koptelefoon, USB-kabel
(MiniAB-A en MiniAB-B), lithium ion batterij, installatie-cd,
Pocket handleiding.
*1: afhankelijk van de structuur van het boek.
*2: bij gebruik van externe USB-cd-apparaat.
*3: uitgeschakeld.
Voor meer informatie, contacteer:

w w w . p l e x t a l k . e u

