
De gesproken  
audioboek-speler 
voor blinden en 
slechtzienden
Voor meer leesplezier!



Kan de afspeelbare inhoud op een CD, SD-kaart 
of USB-stick lezen en is compatibel met de 
meeste standaarden.
De stembegeleiding helpt u met alle 
noodzakelijke acties. 
De synthetische stem leest ook tekst- en  
MS-Word-bestanden voor.
Dankzij de slaapstandfunctie, kan u zowel van 

uw boeken als een goede nachtrust genieten.

Zonder afdekkap
U kan bladwijzers instellen, de snelheid 
aanpassen, de zoekfunctie gebruiken,  
de speler aanpassen, en veel meer…

Wat is 
DAISY?
Het DAISY-formaat 
biedt de mogelijkheid 
om gesproken boeken 
te beluisteren en erin 
te navigeren. Biblio-
theken voor blinden en 
slechtzienden hebben 
hun titels omgezet naar 
DAISY-formaat.  
PLEXTALK heeft al in 
de jaren ‘90 DAISY-
spelers ontwikkeld 
om audioboeken in 
DAISY-formaat te 
kunnen lezen.  
Vandaag is PLEXTALK 
dan ook marktleider op 
het gebied van DAISY-
audioboek-spelers.

De PTN2 serie 
Kan de afspeelbare inhoud op een CD, SD-kaart 



Genieten van 
het lezen met de  
PLEXTALK PTN2
U kan niet enkel DAISY-boeken 
beluisteren, maar ook documenten 
en muziekbestanden in MP3 en de 
meeste belangrijke geluidsformaten. 
De afdekkap laat een aantal toetsen 
vrij, waardoor intuïtief gebruik mogelijk 
wordt, net zoals op een CD-speler.

Eenvoudige 
navigatie met de 
nieuwe PLEXTALK 
PTN2 Cross
De PTN2 Cross-afdekkap laat de 
navigatietoetsen vrij, zodat je door 
hoofdstukken, paragrafen of zinnen 
kan navigeren. Hierdoor heeft u 
directe toegang tot de DAISY-
functionaliteiten, ongeacht of u een 
krant, een magazine of een boek leest.

Niveaus	verspringen	en	
sessies	verschuiven	 
De PTN2 Cross afdekkap 
laat de navigatietoetsen vrij, 
zodat je kan navigeren door 
hoofdstukken, paragrafen 
of zinnen. 

Meer	intuïtief	gebruik	
De afdekkap laat een aantal 
toetsen vrij, waardoor intuïtief 
gebruik mogelijk wordt, net 
zoals op een CD-speler. 
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➜ Hoge geluidskwaliteit
De PTN2 is geoptimaliseerd als 
Hi-Fi luidspreker voor menselijke 
stemmen om een helder geluid 
te kunnen weergeven.  
Het rubberen slot-in mechanisme 
voorkomt dat de CD gekrast wordt 
tijdens het plaatsen of uitwerpen.

➜ Schokbestendigheid
Zelfs bij een val van een hoogte 
van 70cm, absorberen de interne 
stabilisatoren en rubberen randen 
van de PTN2 schokken, waardoor 
uw speler blijft functioneren.

➜ Waterdicht
Het rubberen toetsenbord biedt 
bescherming tegen vloeistoffen.

Genieten van 
het lezen met de  
PLEXTALK PTN2
U kan niet enkel DAISY-boeken 
beluisteren, maar ook documenten 
en muziekbestanden in MP3 en de 
meeste belangrijke geluidsformaten. 
De afdekkap laat een aantal toetsen 
vrij, waardoor intuïtief gebruik mogelijk 
wordt, net zoals op een CD-speler.



Boekenplank Sleep Timer 

Ga naar Aan / Uit 

Bladwijzer Uitwerpen 

Titel

Menu Informatie

Luidspreker

Numeriek toetsenbord

Terugspoelen

Vooruitspoelen CD-Slot Play / Stop

Aanpassen afspeelsnelheid Toon aanpassen
DC input

Volume aanpassen

USB-poort

Hoofdtelefoon / line up

SD-kaart

Boekenplank Sleep Timer 

Ga naar Aan / Uit 

Bladwijzer Uitwerpen 

Titel

Menu Informatie

Luidspreker

Numeriek toetsenbord

Terugspoelen

Vooruitspoelen CD-Slot Play / Stop

Aanpassen afspeelsnelheid Toon aanpassen
DC input

Volume aanpassen

USB-poort

Hoofdtelefoon / line up

SD-kaart

Boekenplank Sleep Timer 

Ga naar Aan / Uit 

Bladwijzer Uitwerpen 

Titel

Menu Informatie

Luidspreker

Numeriek toetsenbord

Terugspoelen

Vooruitspoelen CD-Slot Play / Stop

Aanpassen afspeelsnelheid Toon aanpassen
DC input

Volume aanpassen

USB-poort

Hoofdtelefoon / line up

SD-kaart

Afspelen van DAISY/e-text
•	 Geavanceerde navigatiefuncties in 

hoofding, groep, pagina, zin, bladwijzer, 
album, titel, niveau, scherm, paragraaf, 
lijn, spelling, woord of karakter (afhan-
kelijk van de structuur van de inhoud). 

•	 Lezen van Microsoft Word-
documenten, platte tekst of DAISY-
tekst via de synthetische stem. 

•	 Audiobestanden: MP3, onbeveiligde 
WMA, AMR-WB+, Ogg Vorbis, Wave 
(PCM)- formaten, Muziek CDs (CD-DA).

•	 Bladwijzers: tot 10.000 items.

•	 De afspeelsnelheid kan aangepast 
worden van 0,5 tot 3 keer de werkelijke 
snelheid. Het volume kan ingesteld 
worden van -6 tot +6.

Eenvoudig gebruik
•	 Cross key lay-out met de PTN2 Cross 

of eenvoudige lay-out met de PTN2 
Standard. In beide gevallen is de vol-
ledige functionaliteit beschikbaar wan-
neer de afdekkap verwijderd wordt.  

•	 Gebruik de PTN2 Cross key lay-out 
voor gemakkelijke navigatie of de 
eenvoudige lay-out voor intuïtief 
gebruik van de PTN2.

•	 De slaapstandfunctie schakelt het toestel 
automatisch uit na een bepaalde tijd.

•	 Stembegeleiding helpt de gebruiker bij 
de bediening van de toetsen en met de 
menu-items. 

•	 Toetsenomschrijving modus.

•	 Ingebouwde gebruikershandleiding in 
DAISY-formaat.

Flexibel databeheer
•	 Compatibel met SD-HC, 

ondersteuning tot 32GB SD-kaarten.

•	 Speelt inhoud van een USB Flash 
geheugen met USB 2.0 snelheid. 

•	 Schrijfmoglijkheden om een back-up 
van een DAISY-CD te maken op een 
SD-kaart of een USB-stick. Back-ups 
tussen SD-kaarten en USB-stick zijn 
ook mogelijk.

Betrouwbaar design
•	 Geoptimaliseerde High-Fidelity 

geluidskwaliteit. 

•	 Geïntegreerde luidspreker.

•	 Audio-uitgang via 3,5 mm stereo mini 
jack.

•	 Rubberen slot-in mechanisme dat 
krassen op de CD voorkomt. 

•	 Schokbestendig design met rubberen 
stabilisatoren voor de CD-ROM-speler 
en driedimensionale rubberen randen. 

•	 Waterdicht rubberen toetsenbord.

•	 Werkingsduur met vervangbare batterij.

•	 5 uren afspelen van een  DAISY-CD, 
8 uren afspelen van een SD-kaart, 
4 uren voor het herladen van de 
batterij via een AC-adapter.  

•	 AC-adapter: 100V-240V, 50/60 Hz

•	 Afmetingen: 225 x 180 x 63 mm of  
8,86 x 7,1 x 2,5 inches. (W/H/D) met 
cover, minder dan 1,35 kg / 3 lb.
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Draagtas	(Optioneel)	
Met de draagtas die specifiek voor de 
PTN2 ontwikkeld is, kan je de PTN2 
overal meenemen. 

Productspecificaties en uitzicht kunnen zonder 
voorafgaande kennisgeving veranderen. 
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