
De online  
DAISY-speler 
voor blinden  
en slechtzienden.
Directe toegang tot 
gesproken boeken, kranten 
en tijdschriften!



Met de PLEXTALK Linio...
Kan u online de gewenste boeken selecteren en lezen, u hoeft niet te wachten tot een CD 
geleverd wordt! Bekijk en deel de laatste nieuwtjes en artikels uit kranten en tijdschriften. 
De PLEXTALK Linio heeft een intern geheugen waarop u boeken, kranten of tijdschriften 
kan opslaan. Hiervoor is geen computer vereist!

Uw boeken zijn klaar om 
online gelezen te worden.
Verschillende bibliotheken voor 
blinden en slechtzienden hebben 
een online distributiedienst 
opgericht voor boeken via het 
DAISY Online Delivery Protocol 
(DODP). Het DODP maakt 
online distributie direct naar een 
gesproken boekspeler mogelijk 
zonder computer. Als u boeken 
aanvraagt bij een bibliotheek, zullen 
deze onmiddellijk toegankelijk 
worden via uw PLEXTALK 
Linio. Sommige bibliotheken of 
organisaties zullen regelmatig en 
automatisch kranten of tijdschriften 
toevoegen waarop u via uw 
PLEXTALK Linio ingeschreven bent. 

Opslaan van boeken op 
uw  PLEXTALK Linio.
De PLEXTALK Linio heeft een 
intern geheugen waarop u 
boeken, kranten of tijdschriften 
kan opslaan.

Zoek uw gewenste 
boeken
U kan uw gewenste boeken zoeken 
en vinden met uw PLEXTALK Linio. 
Geef de titel of auteur in uw Linio 
in en u zal een lijst krijgen met 
resultaten. U kan ook uw bibliotheek 
raadplegen en de lijst opvragen van 
recent geselecteerde titels.

Opmerkingen: Dienstverlening van online 
lectuur kan verschillen per bibliotheek. 
Gelieve dit na te vragen bij uw bibliotheek.

Internet

Directe levering 
van boeken, 
kranten of 
tijdschriften via 
het internet Draadloze 

router
Internet 
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Geen 
computer 
vereist

BIBLIOTHEEK



Online boekenplank 
via netwerkverbinding zowel 
via kabel als draadloos

USB-toestel 
zoals USB flash geheugen of 
PLEXTALK Pocket

SD-kaart 
tot 32 GB

2GB 
intern geheugen

CD 
voor DAISY-boeken, 
audioboeken en muziek

Draagbaar en handenvrij

Drie eenvoudige stappen om online boeken te lezen

1Open de doos en verbind de 
draadloze netwerkrouter met uw 
internetmodem via de  
LAN-kabel. 

2Als het toestel ingeschakeld is, 
zijn uw boeken klaar om gelezen 
te worden.

3Selecteer het gewenste boek 
met de titeltoets en begin te 
lezen met de afspeeltoets. 

Hoge geluidskwaliteit 
De Hi-Fi luidspreker is 
geoptimaliseerd om een 
helder geluid te bieden, 
in het bijzonder voor 
menselijke stemmen.

Het rubberen  
slot-in-disc-mechanisme 
voorkomt krassen op de 
schijf bij het insteken of 
uithalen van cd’s.

Betrouwbaar ontwerp

Wat is het DAISY Online 
Delivery Protocol (DODP)?
Deze globale standaard voor 
de online verdeling van boeken 
is ontwikkeld door het DAISY 
Consortium. Streaming en 
downloading zijn mogelijk gemaakt 
via verschillende boekenspelers als 
gesproken boekspelers, mobiele 
toestellen, pc’s, enz. Deze standaard 
biedt ook additionele functies zoals 
de zoekfunctie.

Draadloze online 
toegang is voorzien door 
uw draadloze internet 
verbinding. 

Bluetooth verbinding 
wordt ondersteund zodat 
u naar uw titels kan 
luisteren met een draadloze 
hoofdtelefoon.
(PLEXTALK zal hiervoor gratis 
firmware lanceren)

Oplaadbare batterij is 
inbegrepen zodat u boeken 
kan afspelen, zelfs wanneer 
de stroom adapter niet 
verbonden is.

Het handvat van de 
optionele draagtas biedt 
de mogelijkheid om het 
toestel met één hand te 
dragen. De schouderriem 
kan versteld worden voor 
het draagcomfort. 

Waterdicht
Het speciale 
rubberen 
toetsenbord biedt 
bescherming tegen 
vloeistoffen.

Schokbestendig
Zelfs indien het toestel 
valt van een hoogte van 
70 cm, absorberen de interne 
stabilisatoren en rubberen 
randen schokken, waardoor uw 
speler blijft werken. 

Een veelvoud aan 
beschikbare media



Product naam: PLEXTALK Linio
Artikel nummer: PTX1/CROSS

Afspelen van DAISY/e-text 
•	Geavanceerde navigatiefuncties in 

hoofdstuk, groep, pagina, zin, bladwijzer, 
nummer, niveau, scherm, paragraaf, regel, 
spelling, woord of karakter (afhankelijk van 
de structuur van de inhoud)

•	Lezen van Microsoft Word DOC en DOCX, 
platte tekst, html of DAISY-tekst via 
synthetische stem

•	Audiobestanden: MP3, onbeveiligde WMA, 
AMR-WB+, Ogg Vorbis, Wave (PCM) 
formaten, muziekcd’s (CD-DA)

•	Bladwijzers: maximum 10.000 items
•	De afspeelsnelheid kan aangepast worden 

van 0.5 tot 3 keer werkelijke snelheid. Het 
volume kan aangepast worden van 0 tot 25, 
de toonregeling van -6 tot +6.

Intuïtieve handelingen
•	Cross key lay-out van de PLEXTALK Linio. 

Het volledige toetsenbord is beschikbaar 
wanneer de cross afdekkap verwijderd 
wordt. 

•	De slaap stand schakelt de speler 
automatisch uit na een bepaalde tijd.

•	Een stembegeleiding helpt de gebruiker met 
alle bedieningstoetsen en menu-items.

•	Toetsenbeschrijving modus
•	Ingebouwde gebruikershandleiding in 

DAISY-formaat

Flexibel data beheer.
•	Ondersteunde CD’s: 12cm diameter, 

bedrukte CD, CD-R, CD-RW
•	LAN:10/100Base-TX 1 port, IEEE802.11 b/g
•	Bluetooth Ver2.1+EDR
•	2GB intern geheugen
•	Compatibel met SDHC, ondersteunt tot 

32GB
•	Speelt inhoud van USB flash geheugen met 

USB 2.0 (Type A) hoge snelheid.
•	Men kan een back-up van een DAISY-cd 

maken op een SD-kaart of een USB-toestel 
en intern geheugen. Back-ups tussen SD-/
USB-flash en het interne geheugen zijn ook 
mogelijk.

Betrouwbaar ontwerp
•	Speciaal geoptimaliseerd High-Fidelity geluid
•	Geïntegreerde luidspreker 
•	Audio out via 3.5 mm stereo mini jack
•	Rubberen slot-in-disc-mechanisme om 

krassen op de schijf te voorkomen 
•	Schokbestending ontwerp door rubberen 

stabilisatoren voor de CD-ROM drive en 
driedimensionele rubberen randen

•	Waterdicht rubberen toetsenbord
•	Gebruikstijd met vervangbare batterij:
•	5 uren afspelen van DAISY-cd, 8 uren 

afspelen van SD-geheugenkaart.
•	Oplaadtijd 4 uren 
•	AC adapter: 100V-240V, 50/60 Hz
•	Afmetingen: 225 x 180 x 63 mm (B/D/H) met 

afdekkap, minder dan 1.35 kg.

Accessoires
•	Cross afdekkap (Bevestigd aan het toestel)
•	AC adapter
•	Cd met gebruikershandleiding
•	Snelstart handleiding
•	Veiligheidsinstructies

www.plextalk.eu

Productspecificaties en uitzicht kunnen 
zonder voorafgaande aankondiging wijzigen. 
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Verwijderbare afdekkap

Verwijderbare 
afdekkap

Voor meer informatie, gelieve ons te contacteren. 

All-in-one netwerk pakket 
(Optioneel)

In dit pakket wordt de PLEXTALK Linio 
aangeboden met een draadloze router. 
Het meegeleverde draadloos netwerk is 
reeds in de speler geconfigureerd.
(De beschikbaarheid van dit pakket zal door 
PLEXTALK worden aangekondigd.)

Draagtas (Optioneel) 

U kan de draagtas over uw schouder 
of in uw hand houden. Deze draagtas 
is speciaal ontworpen voor de 
PLEXTALK Linio, deze is verstelbaar 
en ziet er mooi uit zodat u de speler 
overal met u mee kan nemen.

Slaap stand

Aan/Uit

Uitwerpen

Titel

Luidspreker

Terugspoelen

Rechts

Links

Omlaag

Omhoog

VooruitspoelenCD Slot Play / Stop

Volume aanpassen

Lay-out van de 
toetsen zonder de 
cross afdekkap

Lay-out van 
de toetsen


