De DAISY-speler en -recorder
voor slechtzienden en personen met dyslexie.

Ontworpen
om u het
leven
makkelijker
te maken.
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In de les
Wil je...

lezen echt leuk maken?
zoveel mogelijk uit je les halen?

Dit kan met de

Lees boeken en speel opgenomen
lezingen af, waar en wanneer je wil.
Deze handige speler en recorder beperkt zich niet
tot het afspelen van digitale luisterboeken, maar
maakt het ook mogelijk om opnames van lezingen
en conferenties te maken.
Met een druk op de knop tijdens de opname,
kan je koppen invoegen en zo kostbare tijd sparen.

Door het invoegen van bladwijzers, kan je makkelijk doorheen het DAISY-boek navigeren, en rechtstreeks naar een
specifiek onderdeel of pagina
gaan.

De opnametoets maakt het
maken van opnames kinderspel.
Wanneer het onderwerp van de
les verandert, kan je snel een
kop invoegen, waardoor het beluisteren van opnames achteraf
gemakkelijker wordt.
Bovendien, kan je met de opnametoets korte spraakmemo’s
aanmaken, en die op een later
tijdstip beluisteren.

De DAISY-speler e

slechtzienden en per

Afspeelsnelheid en toon kunnen aangepast worden. Zo kan
je de les zowel snel even herhalen als rustig de tijd nemen om
alles volledig te begrijpen.

In het dagelijkse leven
Wil je...

gemakkelijker toegang krijgen tot informatie?

Dit kan met de

Luister naar de webradiostations en
podcasts van jouw keuze.
Naast de mogelijkheid om digitale luisterboeken
af te spelen, beschikt de PLEXTALK Pocket nu ook
over een draadloze verbinding, waarmee je web
radio en podcasts kan streamen en downloaden,
zelfs zonder toegang tot je computer.
Met podcasts en internetradio binnen hand
bereik, kan je naar je favoriete nieuwsprogramma’s
en muziekkanalen luisteren waar en wanneer je wil.

en -recorder voor

rsonen met dyslexie.

Dankzij de toepassing “Gesproken memo’s”, kan je snel en
gemakkelijk gesproken memo’s
tot 1 minuut opnemen, zodat je
nooit meer telefoonnummer of
andere belangrijke dingen vergeet.

De Slaapstand laat je toe om
een boek te lezen in bed, want
de PLEXTALK Pocket schakelt
zichzelf automatisch uit na een
bepaalde instelbare tijd. Deze
functie spaart de batterij en garandeert een goede nachtrust
aan jou en je familie.

Na het voltooien van de registratie voor webradio en podcast
feeds op je PLEXTALK Pocket,
kan je naar nieuwsprogramma’s
en muziekkanalen luisteren via
je netwerk thuis of op kantoor.
Zo ben je steeds up to date over
elk onderwerp dat je wil.

Kenmerken en specificaties

Toetsen layout

Geavanceerde navigatiefuncties per titel, groep, pagina,
zin, bladwijzer, album, nummer, niveau, blad, paragraaf,
regel, spelling, woord, karakter*1

Omhoog
Links

Lezen van Microsoft Word DOC and DOCX, platte tekst,
html or DAISY-tekst door computerstem
Afspeelmodus
voor DAISY- en
tekstbestanden

Audiobestanden: MP3, onbeveiligde WMA, AMR-WB+,
Ogg Vorbis, Wave (PCM) formaten, muziek-CD’s
(CD-DA)*2, Audible Format 4(.aa)

Start/Stop

(Terug)

Rechts
(Vooruit)

Omlaag
Externe Microfoon

Koptelefoon

Luidspreker

Bladwijzers en gesproken bladwijzers, maximum 10,000
items

Microfoon

DAISY
opname

Opname van lange duur in DAISY-formaat, tot 60 uren op
een SD-kaart van 2GB met MP3 64kbps mono
Automatische controle van het opnamen

Aan/Uit

Opname

(Slaapstand)

Volume

SD-kaartsleuf
Ga naar

Toegang tot het internet via je netwerk thuis of op het werk
Web radio streaming en podcastontvanger
Draadloze
netwerkverbinding

'Netwerkmap’ voor toegang tot de SD-kaart met de
computer vanop afstand.

Menu
Titel-mediatoets

Bladwijzer

Toon

Instellingen via de ‘PLEXTALK Transfer for Pocket’ software

10 Toetsen
lettertoetsen

Informatie

SD-kaart van 2GB inbegrepen

Flexibel
gegevens
beheer

Afspelen van bestanden op USB-stick of CD-speler met
een snelheid van USB 2.0
Backup-functie tussen SD-kaart en USB-stick

Tastbare toetsen

Intuïtieve
bediening

Toetsvergrendeling

Compatibel met SDHC, ondersteund tot 32GB

Spraakberichten voor alle toetsen en menu-items

Help
Backup
DC Input

Software

Toets beschrijvings modus.
Geïntegreerde gebruikershandleiding

Met de PLEXTALK Transfer for Pocket software,
kan je gemakkelijk DAISYboeken, tekstbestanden,
audiobestanden, afspeellijsten of netwerkinstellingen overzetten van je PC
naar je Pocket.

Gebruiksduur met verwisselbare batterij:
10 uur afspelen, 8 uur opname in MP3
Volledige
functionaliteit Geïntegreerde luidspreker en microfoon
in de palm
Gesproken memo’s tot 30 minuten, 200 items
van je hand
3
Opladen via USB, 4.5 uur * om op te laden

AC-adapter: AC90-240V 50/60Hz, 4 uur om op te laden
Omvang: 55 x 112 x 16mm or 2.2 x 4.4 x 0.6in. (W/H/D),
110g or 3.9oz

De PLEXTALK Recording
Software (PRS) is een
krachtig hulpmiddel om
uw opnames op uw PLEXTALK Pocket te bewerken
en DAISY-boeken te creëren op uw computer.

*1 afhankelijk van de inhoud
*2 door een CD/DVD drive aan te sluiten
*3 indien de Pocket is uitgeschakeld

Carry case
Er is ook een heel mooi etui voorzien,
waarmee je de PLEXTALK Pocket aan je
riem kan bevestigen. Zo heb je je speler/
recorder steeds binnen handbereik.

Externe

USB Aansluiting

cd-rom-speler (Optioneel)

Voor meer informatie, contacteer:

Hiermee kan u back-ups maken
van uw DAISY-cd’s met behulp
van de USB-kabel rechtstreeks
van de cd-rom-speler naar uw
PLEXTALK Pocket.
Productspecificaties en uitzicht kunnen zonder voorafgaande wijzigingen gewijzigd worden.
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