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Tuotevalikoimaamme kuuluu 
näkövammaisten apuvälineitä kuten 
suurennuslaitteita ja -ohjelmia, 
pistenäyttöjä ja -kirjoittimia, puhesyn-
tetisaattoreita ja ruudunlukuohjelmia 
sekä erilaisia apuvälineitä kommu-
nikaatioon ja tietokoneen käyttöön. 
Lisäksi meillä on tuotteita henkilöille, 
joilla on luki- ja oppimisvaikeuksia. 

Tavoitteenamme on tarjota 
asiakkaillemme käyttötarkoitukseen 
sopivia ja luotettavia tuotteita ja juuri 
heitä varten räätälöityjä toimivia rat-
kaisuja yhteistyössä eri alojen asian-
tuntijoiden kanssa. Toiminta-alueena 
on koko maa ja voimme järjestää 
apuvälinekokeiluja ja esittelyjä myös 
asiakkaiden luona. 

Toimistomme sijaitsee Helsingissä 
ja sopimalla etukäteen esim. puhe-
limitse voimme varata tarvittavan ajan 
ja toivomanne laitteet esittelyä varten. 

Polar Print Holding AB:lla on tytär-
yhtiöt Ruotsissa, Norjassa ja Suo-
messa. Yhtiöiden palveluksessa on n. 
30 henkilöä. Tavoitteenamme on että 
tytäryhtiöt tarjoavat laadukkaita 
apuvälineitä ja palveluja näkövam-
maisille. Toiminnassamme pyrimme 
noudattamaan eettisiä arvoja. 

Vårt produktsortiment består av 
hjälpmedel för synskadade, så som 
förstoringskameror och -program, 
punktdisplayer, punktskrivare, talsyn-
tetisatorer och skärmläsningsprogram 
samt kommunikationshjälpmedel och 
hjälpmedel för datoranvändning. 
Dessutom har vi produkter för perso-
ner med inlärningssvårigheter. 

Vårt mål är att erbjuda våra kunder 
ändamålsenliga och tillförlitliga pro-
dukter samt individuel lt anpassade 
lösningar i samarbete med experter 
inom olika områden. 

Vårt verksamhetsområde är hela 
Finland och vi kan arrangera hjälp-
medelsutprovningar och produkt-
demonstrationer också hos kunden. 

Vårt kontor finns i Helsingfors och vi 
hoppas att ni t ex per telefon 
reserverar tid för besök och produkt-
demonstrationer. 

Polar Print Holding AB har idag 
dotterbolag i Norge, Sverige och 
Finland. Bolagen har totalt cirka 30 
anställda i de tre länderna. Vårt mål är 
att koncernens bolag ska leverera 
högklassiga hjälpmedel och tjänster för 
synsvaga och blinda i de respektive 
länderna och att vi ska arbeta enligt 
grundläggande etiska principer. 

Inger Syk
VD Polar Print Holding

inger.syk@polarprint.se
Puh/Tel +46 920-20 34 33
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Yleistä 

Luettelosta löytyvät tiedot tärkeimmistä Näköpiste Polar 
Printin myymistä apuvälineistä. El lette löydä haluamaanne 
apuvälinettä luettelosta soittakaa meille, voimme ehkä 
kuitenkin auttaa. 

Toimitamme myös täydellisiä järjestelmiä tietokoneineen, 
kirjoittimineen ja oheislaitteineen. Luettelo ei sisällä 
tavanomaisia atk-laitteita eikä -ohjelmia. Näistä annamme 
mielellämme tietoja esim. puhelimitse. 

•  toimitus 

Jos toimitus ei sisällä asennusta, apuväline toimitetaan 
postipakettina. Kulut lisätään hintaan. 

• ASENNUS 
Asennamme mielellämme laitteiston. Asennuskulut löyty-
vät hinnastosta. 

• TARJOUKSET 
Teemme mielellämme tuote- ja järjestelmäkohtaisia tar-
jouksia. Ottakaa meihin yhteys ja pyytäkää tarjous. 

• TUOTETAKUU 
Tuotetakuu on 1 vuosi ellei tuotteen kohdalla ole muuta 
määritelty. Vian sattuessa tuote lähetetään Näköpiste 
Polar Printille korjattavaksi. Palauttaessasi tuotteen liitä 
mukaan nimesi, postiosoitteesi ja puhelinnumerosi sekä 
selvitys siitä, mikä vika laitteessa on. 

HUOM! Säilytä alkuperäinen pakkaus niin voit palauttaa 
tuotteen siinä. Palautettava tuote on pakattava huolelli-
sesti ettei se vahingoitu kuljetuksen aikana. 

• JÄRJESTELMÄTAKUU 
Jos laitteiston hankintaan on sisältynyt asennus, takaam-
me järjestelmän eri osien yhteensopivuuden. 

• AUTA MEITÄAJATTELEMAAN YMPÄRISTÖÄ 
Säästä kuljetuspakkaus. Sitä tarvitaan tulevien kuljetusten 
yhteydessä. Jos laitteessa on paristoja, varmista niiden 
oikea hävittäminen vaihdon yhteydessä. 

Bra att veta 

Här presenteras de viktigaste hjälpmedlen för synskadade 
som Näköpiste Polar Print säljer. Finns inte det hjälpmedel 
du söker i katalogen, kontakta oss – vi kan för det mesta 
leverera det ändå. 

Näköpiste Polar Print levererar hela system med dator och 
kringutrustning, hjälpmedel, installation och utbildning. 

I katalogen finns inte datorer, skärmar, skrivare och 
standardprogram. Kontakta oss för information om dessa 
produkter. 

•  leverans 

Om Näköpiste Polar Print inte ska installera utrustningen på 
plats sänder vi den van ligtvis som postpaket. Leverans-
kostnad tillkommer. 

• INSTALLATION Vi installerar gärna utrustningen. 
Priser finns i prislistan. 

• OFFERTER 
Vi lämnar offert på enstaka produkter och kompletta 
system. Kontakta oss eller be om offert per brev, e-post 
eller fax. 

• SYSTEMGARANTI 
Om inget annat anges gäller garantin ett år. Vid fel, sänd 
produkten till Näköpiste Polar Print för reparation. Bifoga 
namn, postadress och telefonnummer samt information om 
det fel produkten har. OBS! Spara originalförpackningen 
för framtida returbehov. Packa produkten ordentligt då du 
returnerar den. 

• SYSTEMGARANTI 
Om installationen ingår i köpet av utrustning garanterar vi 
att de olika delarna i det levererade systemet fungerar 
tillsammans. 

• HJÄLP OSS ATTTÄNKAPÅMILJÖN 

Spara förpackningen, den behövs för transporter i framti-
den. Om utrustningen innehåller batterier försäkra dig om 

 Kotisivuiltamme löydät uusimmat tiedot apuvälineistämme. Tuotetietojen ja 
hintojen lisäksi voit jatkossa hakea sieltä hinnastoja, käyttöohjeita ja muita 
tiedostoja. 

Information om nya hjälpmedel får du genom att gå in på vår webbplats. 
Förutom produktinformation och priser kommer även instruktionsböcker 
och andra filer att finnas där för hämtning. 



 

att de vid batteribyte tas om hand på rätt sätt. 



 

DAISY-SO ITTIMET 
Daisy on erityisesti näkövammaisille ja muille lukemisestei-
sille kehitetty digitaalinen äänikirjastandardi. Daisy (Digital 
Accessible Information SYstem) tarkoittaa digitaalisesti 
saavutettavaa tietojärjestel mää. 

Daisy-äänikirjat on nykyään useimmiten tallennettu CD-
levyille, mutta ne voi tallentaa myös esim. muistikortille. CD-
levylle mahtuvan puheen määrä riippuu siitä kuinka tiiviisti 
ääni pakataan. Tavallisesti puhetta mahtuu 50 tuntia. 
Keskivertoromaani käsittää 10–15 tuntia puhetta. 

Daisy-kirjan etu on että siihen voidaan luoda rakenne. 
Daisy-kirjan rakenteen päättää sen tuottaja. Kirjaan voidaan 
luoda otsikoita, alaotsikoita ja sivuja, jolloin lukija voi siirtyä 
kätevästi sivujen ja lukujen välillä. Käyttäjä voi myös tehdä 
kirjoihin omia kirjanmerkkejä. 

Daisy- kirjoja voi lukea erityisillä Daisy-soittimilla tai 
tietokoneel la oleval la Daisy-ohjelmal la. Daisy-soittimet 
käyttävät joko CD-levyjä tai muistikorttia. Daisy-kirjat 
tallennetaan MP3-tiedostoiksi. Niitä voi silloin kuunnella 
myös tavallisilla MP3-soittimilla tai tietokoneella ilman eri-
tyistä Daisy-ohjelmaa, mutta silloin ei voida liikkua Daisy:n 
rakenteessa. 

KIRJAN MERKIT 
Daisy-soittimen avulla kirjaan voi tehdä kirjanmerkkejä, 
jolloin niihin on helppo palata takaisin. Kirjanmerkkejä voi 
soittimesta riippuen luoda jopa useita tuhansia. Kirjanmerkit 
tallentuvat soittimeen ja ne säilyvät sen muistissa, vaikka 
välillä lukisi muita kirjoja. Myös kohta jossa kirjan kuuntelu 
keskeytettiin säilyy, vaikka välillä kuuntelisi muita kirjoja. 

TULOSSA 

Lähivuosina Daisyn jakelu tulee siirtymään yhä enemmän 
verkkoon. Verkkokuuntelua varten kehitetään erilaisia lait-
teistoja ja ohjelmistoja. 

DAISY-SPELARE 
Daisy (Digitalt Audiobaserat InformationsSYstem) är en 
internationell standard speciellt uvecklad för synskadade 
och läshandikappade. 

En Daisy-bok är digitalt inspelad och levereras normalt 
på CD-skiva men kan också sparas på t.ex. minnessticka. 
Hur mycket tal skivan rymmer beror på hur mycket ljudet 
komprimeras. Normalt får 50 timmar tal plats. En vanlig 

roman innehåller vanligen 10–15 timmar tal. 
Fördelen med Daisy-böcker är att de kan ha struktur. 

Strukturen bestäms av den som producerar Daisy-boken. 
Man kan lägga in rubriker, underrubriker och sidor för att 
snabbt kunna hoppa till t ex nästa kapitel eller en särskild 
sida. 

Man läser Daisy-böcker med särskilda Daisy-spelare el-
ler med dator som har ett Daisy-program. Daisy-spelarna 
använder antingen CD eller minneskort. Daisy-böckerna 
sparas som MP3-filer. Då kan böckerna spelas upp i MP3-
spelare och i datorer utan särskilda Daisy-program, men 
man förlorar möjligheten att hoppa i bokens struktur. 

BOKMÄRKEN 

Med Daisy-spelare kan man lägga in bokmärken då man 
läser och enkelt hoppa tillbaka till dessa. Beroende på 
spelare kan man lägga in flera tusen bokmärken. Bok-
märkena lagras i spelaren och finns kvar även om andra 
böcker spelas. Även den punkt där man slutade läsa spa-
ras, så att man sedan börjar läsa där man senast slutade 
oberoende av om man spelat andra böcker i mellantiden. 

KOMMER 

Under de kommande åren kommer distributionen av 
Daisy-information att allt mera flyttas till nätet. För an-
vändning via nätet håller man på och utvecklar olika slags 
produkter och program. 

 



 

Kaikissa Plextorin Daisy-soittimissa on 2 vuoden takuu. 
Alla Plextors Daisy-spelare har 2 års garanti. 

 

Plextalk PTN2 
Uuden sukupolven Daisy-soitin, jolla voi kuunnella 
Daisy-kirjoja eri tal lenemuodoilta: CD: ltä, SD-muisti 
kortilta ja USB-tikulta. Sillä voi myös kuunnella MP3-
muodossa olevaa musiikkia. Sisäänrakennetun puhe-
synteesin avulla voi lukea teksti- ja HTML-tiedostoja; 
toistaiseksi englanninkielinen, suomenkielinen tulee 
vuoden 2010 aikana. Kuuntelu sisäänrakennetun 
kaiuttimen avulla tai kuulokkeilla. Sisäänrakennettu 
akku, lataus mukana tulevalla verkkolaitteella. 

Mukana myös peitelevy, jolloin vain tärkeimpiä 
näppäimiä pääsee käyttämään. 

Koko: 170x220x56 mm 
Paino: 1,3 kg 

En ny generations Daisy-spelare som kan spela upp 
och läsa information från flera media: Daisy-böcker 
på CD, SD-minneskort och USB-minne. Den klarar 
också att spela upp musikskivor med MP3-filer. Med 
den inbyggda svenska talsyntesen kan du även få 
text- och HTML-filer upplästa. Man kan lyssna via den 
inbyggda högtalaren eller med hörlurar. Har inbyggt 
uppladdningsbart batteri, som laddas med medföl-
jande nätaggregat. 

Levereras med överlägg så att endast de nödvän-
digaste knapparna är tillgängliga. 

Storlek: 170x220x56 mm 
Vikt: 1,3 kg 

 



 

Plextalk Pocket PTP1 
Uusi Daisy-soitin, joka käyttää muistikorttia. Selkeä 
näppäimistö, jossa numeronäppäimistö erillään. Erin-
omaiset äänitystoiminnot, toimii digitaalisena sane-
limena. Äänittää Daisy-muodossa mikä mahdol listaa 
myös pidemmät äänitykset. Otsakkeita voi lisätä joko 
äänityksen aikana tai jälkikäteen. Kun laite valmistuu 
suomeksi, voi puhesyntetisaattorilla lukea tekstitie-
dostoja ja HTML-tiedostoja suomeksi. 

Tuotetietoja 
• Toistettavat äänitiedostot: Daisy 2.02, ANSO/N ISO, 

Z39.86/Daisy 3.0, MP3, AMR-WB+. 

• Käyttää jopa 32 GB:n SD-muistikorttia ja USB-muistia. 
• Hyvälaatuinen sisäänrakennettu mikrofoni ja kaiutin. 

Liitäntä ulkoisel le stereomikrofonil le. 
• Sisäänrakennettu, vaihdettava akku, lataus verkko-

laitteella tai USB-kaapelilla. 

• Pakettiin kuuluu 2 GB:n muistikortti ja kotelo sekä 
kuulokkeet. 

• Saatavana mustana ja valkoisena. 

Toiminta-aika yhdellä latauksella: 10 tuntia 
Koko: 55x112x16 mm 

Paino: 110 g 

Ny Daisy-spelare med minneskort. Bra tangentbord 
med separat sifferdel. Utmärkta inspelningsfunktioner, 
fungerar som digitalt fickminne. Spelar in i Daisy-format 
vilket ger helt nya möjligheter att organisera även längre 
inspelningar. Rubriker kan läggas in under inspelning 
eller i efterhand. Text- och HTML-filer kan läsas med 
bra svensk talsyntes (Alva). 

Några fakta 

• Spelbara ljudformat: Daisy 2.02, ANSO/N ISO 
Z39.86/Daisy 3.0, MP3, AMR-WB+. 

• Hanterar SD-minneskort upp till 32 GB och 
USB-enheter. 

• Bra inbyggd mikrofon och högtalare. Extern stereo-
mikrofon kan anslutas. 

• Inbyggt batteri, laddas via adapter eller USB. 
• 2 GB minneskort ingår. 
• Levereras med väska och hörlurar. 
• Finns som svart och vit. 
Batteritid: 10 timmar 
Storlek: 55x1 1 2x1 6 mm 
Vikt: 110 g 

 



 

Plextalk PTR2 
Kannettava Daisy-soitin, jolla voi myös äänittää jopa 90 
tuntia CD:lle. Plextalk PTR2:ssa on sisäänrakennettu 
mikrofoni ja kaiutin. Otsakkeet ja sivunumeroinnit voi 

tallentaa jo äänitettäessä. Laitteen mukana tulee 
äänitysohjelma tietokoneel le, Plextalk Recording 
Software (PRS), jolloin äänityksiä voi haluttaessa 

työstää jälkeenpäin tietokoneella. PTR2:lla voi myös 
muuntaa analogisia äänitteitä Daisy-muotoon. Tie-

dostoja voi siirtää tietokoneelle tai tietokoneelta USB:n 
kautta. 

Plextalk PTR2:ssa on paikka Compact Flash-muis-
tikortille (ei tule laitteen mukana). Helposti vaihdettavan, 
ladattavan akun yhdellä latauksella voi äänittää 2 tuntia 

CD-levylle tai 4 tuntia CF-kortille. Tuotteen mukana 
tulee säilytyslaukku. Huom! Käyttöohje ja mukana 
seuraavat ohjelmistot ovat englanninkielisiä. Koko: 

205x167x50 mm 

Paino: 940 g 

Portabel Daisy-spelare med inspelningsmöjlighet, upp till 
90 timmar på en CD. Inbyggd mikrofon och högtalare. 
Inspelningsprogrammet PRS för dator ingår och gör det 
möjligt att t ex arbeta vidare med en Daisy-bok på 
datorn och då lägga in fler nivåer. Filer kan överföras till 
dator via USB. Det lätt utbytbara batteriet räcker för två 
timmars inspelning på CD-skiva eller fyra timmars 
inspelning på CF-minneskort. Analoga talböcker kan 
överföras i Daisy -format med Plextalk PTR2. Väska 
medföljer. Användargränssnitt och bruksanvisning på 
svenska eller engelska. Storlek: 205x1 67x50 mm 

Vikt: 940 g 

PRS 
Plextalk Recording Software on tietokoneeseen asennettava äänitysohjelma, jonka avulla Daisy-
äänitettä voi muokata. Siihen voidaan lisätä kirjan rakenteen osia kuten lukuja, kappaleita ja sivuja. 
PRS-ohjelmaa on saatavissa 1 käyttäjän ja 5 käyttäjän lisenssillä. 

Med inspelningsprogram för dator, Plextalk Recording Software (PRS) kan man bearbeta Daisy-
böcker vidare. Man kan lägga till strukturdelar såsom kapitel, stycken och sidor. PRS-programmet 
finns för en användare eller som användarlicens för fem. 

 

 



 

 

Plextalk DR-1 
Helppokäyttöinen Daisy-äänityslaite, jossa on erin-
omainen äänenlaatu. Liitä vain mikrofoni ja aloita 
äänitys. Laitteen mukana tulee PRS-ohjelma (Plextalk 
Recording Software), jonka avulla Daisy-äänitettä voi 
muokata lisäämällä esim. lukuja ja sivuja. Käyttäjä tar-
vitsee lisäksi mikrofonin ja Compact Flash-muistikortin 
(CF); ne eivät sisälly laitteen hintaan. Yhdelle 2 GB:n 
muistikortille mahtuu n. 120 tuntia äänitettä. 

Tekniset tiedot: 
• Äänitysmuoto, mono: PCM 22 kHz, MP3 64 kbps, 

MP3 48 kbps, MP3 32 kbps 

• Daisy 2.02 
• Liitännät: mikrofoni, kuulokkeet, USB1.1 ja line-in 
Koko: 173x210x57 mm 
Paino: 621 g 

Lättanvänd Daisy -inspelningsapparat med bra ljud-
kvalitet. Anslut en mikrofon och börja inspelningen. 
PRS-program (Plextalk Recording Software) medföljer. 
Man kan göra enklare redigeringar i det som spelats in, t 
ex lägga in avsnitt och sidor. Man behöver också ett 
Compact Flash-minneskort (CF) och mikrofon som inte 
ingår. På ett 2 GB minneskort ryms maximalt 120 
timmars inspelning. 

Tekniska fakta: 
• Inspelningsformat (mono): PCM 22 kHz, MP3 

64 kbps, MP3 48 kbps, MP3 32 kbps 
• Daisy 2.02 
• Anslutningar: mikrofoningång. hörlursutgång, 

USB 1.1 och line-in 

Storlek: 173x210x57 mm 
Vikt: 621 g 

 



 

 

Victor ClassicX 
Helppokäyttöinen Daisy-soitin, jossa on selkeät 
näppäimet ja tukeva kantokahva. Ladattavan akun 
käyttöaika on kymmenen tuntia, erillinen torkkutoi-
mintonäppäin. Kirjan rakenteessa liikutaan nuolinäp-
päimillä. Daisy-levyjen lisäksi sillä voi kuunnella myös 
tavallisia musiikki-CD ja MP3-levyjä. Saatavana myös 
peitelevy, jolloin vain perusnäppäimet ovat käytössä. 
Koko: 237x209x54 mm 

Paino: 1,1 kg 

Lättanvänd Daisy-spelare med tydliga knappar och 
bärhandtag. Uppladdningsbart batteri som räcker i tio 
timmar, särskild knapp för insomningsfunktionen. Med 
piltangenter förflyttar man sig i bokens struktur. 
Förutom Daisy-skivor kan man också lyssna på vanliga 
musik-CD och MP3-skivor. Med ett separat beställbart 
överlägg täcker man de mera avancerade funktionerna 
så att den blir lättare att använda. 

Storlek: 237x209x54 mm 
Vikt: 1,1 kg 

 

 

Victor ClassicX Plus 
Samat toiminnot kuin Victor ClassicX:ssä. Lisäksi voi 
numeronäppäinten avulla mennä suoraan tietylle 
numeroidulle sivulle tai numeroidun kirjanmerkin koh-
dalle. Erillinen ”mene sivulle”-näppäin. 

Koko: 237x209x54 mm 
Paino: 1,1 kg 

Samma funktioner som Victor ClassicX. Dessutom kan 
man med siffertangenterna snabbt förflytta sig till en 
numrerad sida eller ett numrerat bokmärke. Har 
särskild ”gå till sida”-tangent. 

Storlek: 237x209x54 mm 
Vikt: 1,1 kg 
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Victor Reader Stream 
Muistikorttia käyttävä Daisy-soitin; ei lainkaan CD-
soitinta. Tiedostot siirretään tietokoneelta USB 2.0:n 
kautta tai laittamalla muistikortti muistikortinlukijaan. 
Streamin mukana tulee 2 GB:n SD-muistikortti, 
mutta siinä voi käyttää myös enemmän muistia 
sisältäviä kortteja. Nyt suomenkielisenä. 

Kirjan rakenteessa voi liikkua, valita kuunteluno-
peus ja asettaa kirjanmerkkejä ja siirtyä niille. 
Laitetta voi käyttää digitaalisena sanelimena. Siinä 
on sisäänrakennetu kaiutin ja kuulokeliitäntä sekä 
sisäänrakennettu mikrofoni ja liitäntä ulkoiselle 
mikrofonille (mono). 

Yhtäjaksoinen kuunteluaika on 15 tuntia, vaihdet-
tavat, ladattavat akut, joiden latausaika on 4 tuntia. 
Sisäänrakennetun puhesyntetisaattorin avul la teksti-
tiedostoja voi kuunnella suomeksi ja englanniksi 
(myös muita kielivaihtoehtoja). Toistettavat 
tiedostomuodot Daisy 2.x, Daisy N ISO, MP3, Ogg 
Vorbis ja Wavtiedostot WMA9. 

Tyylikäs muotoilu ja mukavat näppäimet sekä 

kantolaukku. 

Koko: 117x66x22 mm 

Paino: 180 g 
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Daisy-spelare som använder minneskort; ingen CD-
spelare. Snabb överföring av Daisy-böcker från dator via 
USB 2.0 eller genom att sätta minneskortet i en 
minneskortläsare. Stream levereras med ett 2 GB SD-
minneskort men fungerar även med större kort. 

Man kan navigera i bokens struktur, välja läshastighet 
och lägga in och hoppa till bokmärken. Stream kan 
användas som digitalt fickminne. Har inbyggd högtalare 
och uttag för hörlurar samt inbyggd mikrofon och uttag 
för extern mikrofon (mono). 

Utbytbara uppladdningsbara batterier för 15 timmars 
kontinuerlig användning. Batteriladdningen tar fyra 
timmar. Via inbyggd talsyntes kan man lyssna till textfiler 
på svenska och engelska (finns även andra språk). Kan 
spela bl a Daisy 2.x, Daisy N ISO, MP3, Ogg Vorbis och 
Wav-filer WMA9. 

Snygg design med ändamålsenliga knappar och bra 
bärväska. 

Storlek: 11 7x66x22 mm 
Vikt: 180 g 
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SUURENNUSLAITTEET 
Lukutelevisio, suurennuskamera tai CCTV ovat eri 
nimityksiä suurennuslaitteista heikkonäköisil le tai 
näkövammaisille. Laitteissa on kamera ja näyttöruutu, 
jotka näyttävät selkeän suurennetun kuvan. Suuren-
nusta käytetään useimmiten tekstin lukemiseen, mutta 
siitä on apua myös kirjoitettaessa, kuvien katselussa tai 
muussa tarkkuutta vaativassa toiminnassa. 

Lukutelevisiot voidaan jakaa seuraaviin ryhmiin: 
Pöytämal lit, kannettavat ja elektroniset suurennuslasit. 

PÖYTÄMALLIT 

Pöytämalleissa on liikuteltava lukupöytä. Ne sopivat 
kotiin ja työpaikoille. Tietyt mallit voi myös liittää 
tietokoneeseen ja käyttää samaa näyttöä suurennus-
kameralle ja tietokoneelle. 

KAN N ETTAVAT 
Kannettavat suurennuskamerat soveltuvat erityisessti 
kouluun tai opiskelupaikalle ja silloin kun käytössä ei 
ole vakituista työpistettä. 

ELEKTRONISET SUURENNUSLASIT 

Pienikokoiset laitteet, joissa kamera ja näyttö on 
yhdistetty kädessä pidettäväksi kokonaisuudeksi. Hel-
posti kaikkialla mukana pidettäviä, lähinnä täydentä-
mään jotain muuta suurennuslaitetta. 

FÖRSTORINGSKAMEROR 
Läs-TV, förstoringskamera eller CCTV är olika be-
nämningar på förstoringshjälpmedel för synskadade. 
Produkterna består av kamera och skärm som visar 
en tydlig förstorad bild. Förstoringen används oftast för 
att läsa text men den är också till hjälp då man skriver, 
ser på bilder eller gör något som kräver extra 
noggrannhet. Förstoringskamerorna kan indelas i 
följande grupper: stationära system, bärbara modeller 
och elektroniska förstoringsglas. 

STATIONÄRA SYSTEM (BORDSMODELLER) 

Till bordsmodellen hör ett rörligt läsbord. Används ofta 
hemma eller på arbetsplatser. Vissa modeller kan även 
kopplas till dator och samma skärm användas till 
kamera och dator. 

BÄRBARA MODELLER 

Bärbara förstoringskameror lämpar sig i första hand 
för skola eller studieställe eller när man rör sig på 
olika arbetsställen. 

ELEKTRONISKA FÖRSTORINGSG LAS 

Små förstoringshjälpmedel där kamera och skärm är 
sammanbyggda till en handhållen enhet. Lätta att ha 
med sig ”överallt”, ofta som komplement till något 
annat förstoringshjälpmedel. 



 

Kaikissa Optelecin tuotteissa on 2 vuoden takuu. 
Alla produkter från Optelec har 2 års garanti. 

ClearView+ 
on moduleista koostuva lukutelevisiosarja, josta löytyy 
malli jokaiselle käyttäjälle. Moduleita voi vaihtaa ja 
täydentää tilanteen tai käyttäjän tarpeiden muuttuessa. 
Modulit ovat keskenään yhteensopivia. Erittäin 
hyvälaatuinen kuva. Suurennuskoko on 17” näytöllä 
jopa 50x ja pienin suurennus 2,6x. Kaikissa malleissa 
on automaattitarkennus, jonka voi tarvittaessa lukita. 
Valittavana on väri-, mustavalkoinen sekä tietokonee-
seen liitettävä malli sekä uutuutena HD eli teräväpiirto. 

Hyvä ergonomia 
Kaikki näppäimet ovat samassa paikassa kuin kädet 
- lukupöydällä. Käyttäjälle näytön oikea sijainti ja mah-
dollisuus liikuttaa sitä ovat tärkeitä. 

Toimiva lukupöytä 
Lukupöydän sähköinen jarru on ainutlaatuinen omi-
naisuus: kevyt painallus lukitsee tai vapauttaa liikku-
van lukupöydän. 

Vain yksi ohjain 

Perusmal lia käytetään yhdel lä painikkeel la: pyö-
rittämällä valitaan suurennus ja katselutila valitaan 
painamalla sen keskustaa. Liukukannen alla on lisäksi 
kolme näppäintä. Niillä voidaan säätää kirkkautta tai 
kontrastia sekä lukita automaattitarkennus, joka on 
kätevä esim. kirjoitettaessa. 

 
ClearView+ är en moduluppbyggd serie förstorings-
kameror, anpassningsbara för alla användare. Mo-
dulerna kan bytas och kompletteras beroende på 
användarens behov. Mycket bra bild. Hög maxförsto-
ring (50x) och liten minsta förstoring (2,6x) med 17” 
skärm. Alla modeller har autofocus som kan låsas. 
Finns som svartvit, färg, PC-modell eller som nyhet HD. 

Bra ergonomi 
Reglagen sitter där händerna är – på läsbordet. Det är 
viktigt att skärmen placeras rätt och att den går att 
justera. 

Fungerande läsbord 
Läsbordets elektriska broms är en unik detalj: ett lätt 
tryck öppnar eller låser läsbordet. 

Bara en ratt 

Basmodellen används med bara en ratt: genom att 
vrida på den ökar eller minskar man förstoringen och 
genom att trycka på dess mitt väljer man bildläge. 
Under ett skjutlock finns dessutom tre knappar för att 
ändra på ljusstyrka, kontrast och låsning av fokusering, 
vilket är behändigt t ex då man skriver. 

 

  

 

 
Säätönäppäimet avatun 
kannen alla. 

Vain yksi 
ohjain Bara en 

 

Säätönäppäimet 
piilossa kannen alla. 
Knapparna dolda 
under locket. 

Öppet lock för tillgäng-
liga knappar.  
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ClearView+ modulit 
perusosa 
Runko, lukupöytä ja elektroninen jarru 

kameraosa 
Kamera: mustavalko, väri, PC ja HD 

näytöt 

17” kallistettavissa ja liikuteltavissa ylös ja alas 

19” UFA-varrella (Ultra Flexible Arm). Kallistettavissa, 
liikuteltavissa ylös, alas, eteen, taakse, käännettävissä 
90°, jolloin tekstin suunta vaihtuu (helpottaa palstojen 
lukua). 

22” UFA-varrella. Sama liikutettavuus kuin 19”. 

Lisätoimintomodulit: 
• FP1: keinovärit, valo-osoitin 
• FP2: keinovärit, valo-osoitin, lukuviivat, ikkunointi, 
vaihtonäppäin tietokoneen ja CV+:n välille 

• Jalkapoljin: vaihtaa kuvan tietokoneen ja CV+:n 
välil lä 
• Uusi Zero Button: Zero Buttonissa on AutoZoom-
toiminto: käyttäjän valitsema suurennus ja katselutila 
tallennetaan, jolloin teksti aina näkyy sopivan 
kokoisena riippumatta kul loinkin suurennettavasta 
tekstistä. Zero Button-modulissa on vain käynnistys/ 
sammutusnäppäin. Suurennus toimii automaattisesti. 
Zero Button-moduli voidaan liittää vain uusiin REON-
värikameroihin. 

• AutoZoom on uusi lisätoimintomoduli: keinovärit, 
valo-osoitin ja automaattisuurennus. Automaattisuu-
rennus saadaan valitsemal la ensin suurennusnäppäi-
mellä haluttu suurennuskoko ja painamalla AZ-
näppäintä laite valitsee aina valitun suurennuskoon 
riippumatta siitä minkä kokoinen teksti lukupöydälle 
laitetaann. 

ClearView+ moduler 

basenhet 
Stativ, läsbord och elektrisk broms 

kameraenhet 
Kamera: svartvit, färg, PC och HD 

skärmar 

17” höj- och sänkbar skärm med möjlighet att ändra 
vinklingen 

19” med UFA-arm (Ultre Flexible Arm). Kan förflyttas 
upp/ner, framåt/bakåt och vinklas. Kan också vridas 
90° och då vänder bilden riktning (ett sätt att läsa 
spalter). 

22” med UFA-arm. Samma rörlighet som 19”. 

Til läggsmod u ler: 
• FP1: artificiella färger, lägesvisare 
• FP2: artificiella färger, lägesvisare, läslinjer, 
gardiner, växling mellan PC/kamerabild 

• Fotpedal: Byter bild mellan dator och CV+ 
• Zero Button: Med AutoZoom-funktionen sparar man 
den förstoring och det visningsläge som användaren 
väljer. Då visas text och bild automatiskt i den valda 
förstoringen oberoende av vilken storlek den 
ursprungliga texten har. 

• AutoZoom är en ny tilläggsmodul med artificiella 
färger, lägesvisare och automatisk förstoring. Man 
väljer automatisk förstoring genom att välja passlig 
förstoring med förstoringsknappen och sedan trycka 
på AZ-knappen. Då förstoras allt material till den 
valda förstoringen oberoende av originaltextens 
storlek. 
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ClearView+ moduleita voi yhdistää monella tapaa. ClearView+ modulerna kan kombineras på olika sätt. 
Seuraavassa muutamia esimerkkejä: Nedan några av de vanligaste: 

ClearView+, 
mustavalkoinen 17”TFT-näyttö 

Helppokäyttöinen perusmal li. Erittäin hyvälaatuinen 
kuva. Vain yksi toimintonäppäin, jolla valitaan suuren-
nuskoko ja katselutila. Näyttöä voi liikuttaa ylös ja alas 
sekä kallistaa, mikä mahdollistaa sen että useimmat 
käyttäjät voivat suunnata katseensa hieman alaspäin. 
Tämä estää niskan ja hartioiden jännityksen. 

ClearView+, 
svart-vit 17”TFT-skärm 
Lättanvänd basmodell med mycket bra bild. Bara en 
ratt att ändra förstoringen med och välja bildläge. 
Skärmen kan flyttas upp/ner samt vinklas och då kan 
de flesta användare titta litet neråt. Det hindrar spän-
ning i nacke och axlar. 

ClearView+, 
väri, 17”TFT-näytöllä 
Sama kuin yllä, mutta värikameralla. 

ClearView+, 
färg 17”TFT-skärm 
Samma som ovan men med färgkamera. 
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ClearView+, väri, FP2 ja 
19”TFT-näyttö UFA-varrella 
Edel läolevien ominaisuuksien lisäksi mahdol lisuus 
liittää tietokoneeseen. Tällöin voidaan vaihtaa tieto-
koneen ja CV+:n kuvien välillä, muttei saada jaettua 
kuvaa. 

ClearView+, färg, FP2 
19”TFT-skärm, UFA-arm 
Förutom de ovannämnda egenskaperna kan denna 
helhet användas tillsammans med dator. Dessutom 
artificiella färger, lägesvisare, läslinjer och gardiner. 
Man kan byta mellan bild från datorn och lästv:n, men 
bilden kan inte delas mellan dem. 

 

 

ClearView+, PC, FP2 
22”TFT-näyttö UFA-
varrella 
Tietokoneeseen liitettävä erittäin monipuolinen mal li. 
FP2:n avulla voidaan vaihtaa kuvaa tietokoneen ja 
CV+:n välillä. 22” näytölle voidaan valita lukutelevison 
kuva ja tietokoneen kuva vierekkäin. Näyttöä voi 
liikuttaa eteen- ja taaksepäin, nostaa ja laskea, kal-
listaa ja kääntää 90° jolloin suorakaiteen muotoinen 
näyttö saadaan pystysuuntaan. 

ClearView+, PC, FP2, 
22”TFT-skärm 

Mångsidig modell. Förutom egenskaperna i ovan-
stående modell, kan bilden från kameran och datorn 
delas och bilderna visas bredvid varandra. Skärmen 
kan flyttas framåt och bakåt, lyftas och sänkas samt 
vändas 90 grader. 

 

, 



 

ClearNote+ 
ClearNote+ on kätevä suurennuskamera, jota käyte-
tään kannettavan tietokoneen kanssa. Siinä on auto-
maattitarkennus. Näyttönä toimii tietokoneen näyttö ja 
se voi jakaa näytön suurennusohjelmien Zoomtext, 
Lunar/Lunar Plus ja Supernova kanssa. Näytölle voi 

valita vain suurennusohjelman näyttämän kuvan tai 
vain ClearNote+:n suurentaman kuvan tai ne voivat 
jakaa näytön tilan halutulla tavalla. ClearNote+:lla voi 
tallentaa suurennuskameran näyttämän kuvan tieto-
koneel le. Täydel linen automaattitarkennus. Voidaan 
käyttää taulukamerana. 

Kamerassa on tunnistin, jonka avulla laite tunnistaa 
missä asennossa kamera on: dokumentinluku, tauluka-
mera tai ”peili” ja se muistaa myös asetukset. 
Suurennuksen kasvattaminen tai pienentäminen, 
katselutilan vaihto (väri tai vahvennettu kontrasti 
valkoisella tai mustalla taustalla) sekä sisäänrakennetun 
valaistuksen valinta pääl le/pois-toiminto; kaikki 
toiminnot tehdään helposti kameravarressa olevien 
näppäinten avulla tai tietokoneelta näppäinkomennoilla. 

Toimitetaan pehmustetussa laukussa, johon mahtuu 
myös kannettava tietokone. 

Liitetään tietokoneen USB 2-porttiin. 
Sisäänrakennetut akut. Käyttöaika akuilla 5 tuntia. 
Voidaan myös liittää VGA-näyttöön ja käyttää tavalli-
sena lukutelevisiona. 

Tietokoneen näytönohjainkortin on tuettava DirectX 9 tai 
uudempaa toimiakseen ClearNote+:n kanssa. 
Suurennus: 1,7–57x 17” näytöllä, optinen suurennus 18x 
Paino: 2560 g 

Behändig förstoringskamera som används med 
bärbara datorer och har full autofocus. Den använder 
datorns skärm och kan dela skärm (bild-i-bild) med 
förstoringsprogrammen Zoomtext, Lunar/Lunar Plus 
och Supernova. 

På skärmen kan bilden från förstoringsprogrammet 
eller från förstoringskameran visas eller man kan dela 
skärmen mellan dem på önskat sätt. Man kan t ex vid 
en föreläsning spara den bild som avståndskameran 
visar. Detta är till stor hjälp då man inte hinner läsa eller 
skriva av det som står på tavlan. Kan användas som 
avståndskamera. En sensor känner av vilket läge 
kameran är inställd på: läsning av dokument, av-
ståndskamera eller ”spegel” och kommer ihåg vilken 
inställning som används. 

Lättanvänd med knappar på kameraarmen för att 
öka och minska förstoringen, växla visningsläge (färg-
läge, förstärkt kontrast med vit eller svart bakgrund) 
samt på/av för den inbyggda belysningen. Kan också 
användas med kommandon från tangentbordet. 

Levereras i mjuk väska som även rymmer en bärbar 
dator. Ansluts till USB 2 på datorn och har inbyggda 
batterier med 5 timmars användningstid. Kan alternativt 
anslutas till en VGA-skärm och användas som en vanlig 
förstoringskamera. 

Datorns bildskärmskort ska stödja DirectX9 eller 
senare för att fungera med ClearNote+. 

Förstoring: 1,7–57x på 17” skärm, optisk förstoring 18x 
Vikt: 2560 g 

Det skulle vara jättefint 
att korta texten så 
mycket att bilden fick 
plats till vänster :-) 
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Compact+ 
Compact+ on pienikokoinen, helposti mukana pidet-
tävä, kätevä elektroninen suurennuslaite. Siinä on 
litteä 4,3” TFT-värinäyttö. Esiinvedettävän kädensijan 
ansiosta käyttö on helppoa. Kamera on keskellä, 
näyttöruudun alapuolella, jolloin suurennuskohta on 
helppo löytää. Taval liseen suurennuslasiin verrattuna 
Compact+:n käyttö on helppoa. Se suurentaa tekstin 
ja siitä on apua myös kirjoitettaessa. Compact+:lla 
kuva voidaan ”jäädyttää” eli pysäyttää näytölle tar-
kempaa tarkastelua varten. Compact+ on saatavissa 
erivärisillä kehyksillä ja mukana on tyylikäs säilytysko-
telo. Toimii ladattavalla akulla tai tavallisilla paristoilla. 
Käyttöaika akuilla on 3 tuntia ja latausaika samoin 3 
tuntia. 

Suurennus portaittain: 5x, 7,5x ja 10x 

Koko: 135x76x30 mm 
Paino: 300 g 

Litet, bärbart elektroniskt förstoringshjälpmedel med 
4,3” TFT-skärm och ett utfällbart handtag som gör det 
bekvämt att använda. Kameran sitter mitt under 
skärmen, det är lätt att hitta förstoringsstället. 
Compact+ är lätt att använda jämfört med vanliga 
förstoringsglas. Den förstorar text och har också ett 
skrivläge. Med frysfunktionen kan en bild ”frysas” på 
skärmen för närmare granskning. Compact+ kan fås 
med överdel i olika färger och levereras med väska. 
Den fungerar med inbyggda, uppladdningsbara eller 
vanliga batterier. Användningstid med batteri är tre 
timmar. 

Förstoring stegvis: 5x, 7,5x och 10x 

Storlek: 135x76x30 mm 
Vikt: 300 g 

 



 

 

Compact Mini 
Compact Mini on erittäin pieni ja kevyt elektroninen 
suurennuslaite. U ltraohuen muotoilunsa ja kirkkaan 
LCD-näyttönsä johdosta lukeminen sen avulla on 
helppoa kaikkialla. 

5 eri katselutilaa: täysväri ja useita voimakaskon-
trastisia tekstinlukutiloja. Kuvan jäädytystoiminto. 
Allekirjoitus helposti vain nostamalla Compact Mini 
ylös. Käytön jälkeen säilytys mukana tulevassa kote-
lossa. Toimii ladattavalla akulla, toiminta-aika yhdellä 
latauksella 3 tuntia. 

Suurennus portaittain: 5x, 8x ja 11x 

Koko: 90x70x17 mm 
Paino: 134 g 

Compact Mini är ett litet och lätt elektroniskt försto-
ringsglas. Tack vare den ultratunna designen och väl 
upplysta LCD-skärmen är den lätt att läsa med var 
som helst. 

Fem olika visningslägen: bildläge med full färgå-
tergivning och flera textlägen med förstärkt kontrast. 
Bilden kan också frysas. För underskrift, lyft bara upp 
Compact Mini och skriv under. Förvaring i medföl- 

jande fodral. Fungerar med laddningsbara batterier; 
batterikapacitet tre timmar. 

Förstoring: 5x, 8x och 11x 
Storlek: 90x70x17 mm 
Vikt: 134 g 

www.polarprint.fi 
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Fa rView 
FarView on uusi elektroninen suurennuslaite, jota voi 
käyttää kuin tavallista suurennuslasia. Lisäksi sillä voi 
katsella myös kaukana olevia kohteita. Siinä on 7,5 
megapixelin kamera ja 4,3” näyttö. Kameran muistiin 
voi tallentaa jopa 100 kuvaa. Kuvia voi katsella 
FarView:n näytöllä ja suurentaa niitä tai siirtää ne 
USB-kaapelil la tietokoneel le. Ainutlaatuinen toiminto 
on mahdollisuus kuvata kokonainen A4-sivu tekstiä ja 
sitten lukea sitä suurennettuna vierittäen tekstiä 
näytöllä. Tallennetun kuvan tai tekstin voi halutessaan 
myös kääntää 90º tai 180º . Toimii ladattavalla akulla, 
joka toimii jopa 4 tuntia yhdellä latauksella. 

Laitteen mukana toimitetaan säilytyslaukku, verk-
kolaite, USB-kaapeli ja olkahihna. 

Suurennus: lähikatselutilassa 2–1 2x, kaukokatseluti-
lassa 2–42x 
Koko: 16x8,1x3,4 cm 
Paino: 290 g 

Nytt elektroniskt förstoringsglas som man också kan 
se på avstånd med. Den har 7,5 megapixels kamera 
och 4,3” skärm. Man kan lagra upp till 100 bilder och 
se på dem förstorade med FarView eller överföra 

dem med USB-kabel till dator. 
En unik funktion är möjligheten att fotografera en 

hel A4-sida text och sedan läsa den förstorad, rull-
lande fram på skärmen. Man kan också rotera den 
sparade bilden 90º eller 180º. Fungerar med ladd-
ningsbart batteri, upp till 4 timmar med en laddning. 

FarView levereras med väska, nätaggregat, USB-
kabel och bärrem. 

Förstoring: näravstånd 2–1 2x, på avstånd 2–42x 
Storlek: 16x8,1x3,4 cm 

Vikt: 290 g 

 



 

uutuus/nyhet 

 

 

Quicklook Touch 
Ensimmäinen kosketusnäytöllä toimiva, kädessä pi-
dettävä elektroninen suurennuslaite automaattitarken-
nuksel la. Suurennuskoon, katselutilan ja tekstin värin 
valinta tehdään koskettamalla näyttöä. Näytön koko 
4,3”. Kuvan jäädytystoiminto. Kirjoittaminen tapahtuu 
kameraa kääntämällä. Sisäänrakennettu akku toimii yli 
5 tuntia yhdellä latauksella, latausaika on 2,5 tuntia. 
Koko: 171x95x28 mm 

Paino: 240 g 

Suurennus: 3x–1 8x portaittain 

Det första handhållna elektroniska förstoringsglaset 
med pekskärm och autofocus. Man väljer förstoring, 
bildläge och textfärg genom att peka på skärmen. 
Skärmstorlek 4,3”. Möjlighet att frysa bild. Genom att 
vända på kameran kan man skriva under den. Batteri-
tid över 5 timmar; laddningen tar 2,5 timmar. Storlek: 
171x95x28 mm 

Vikt: 240 g 

Förstoring: 2x–1 8x, varierbar i åtta steg 

 



 

Lunar 
Suurennusohjelma Windows XP:lle ja Vistalle. 
Versiosta 11 ohjelma tukee myös Windows 7:ää. 

Suurennus asetettavissa 1 ,2–60x välil lä 
näppäinkomennoil la tai asetusikkunasta. Toimii 
useimpien sovel lusohjelmien kanssa. 
Suomenkielinen. 

Förstoringsprogram för Windows XP och Vista. Fr o m 
version 11 stöder det också Windows 7. Unik färgin-
ställning där en färg kan ”översättas” till en annan. 
Inställbar förstoring 1,2–60 gånger. Styrs med tan-
gentbordskommandon eller via dialogrutor. Fungerar 
utmärkt med de flesta Windows applikationsprogram. 
Översatt till svenska, även instruktionsboken. 

Lisälisenssi 
Ohjelmasta on saatavissa myös monikäyttäjälisenssi 
kahdel le tai useammal le käyttäjäl le. Ensimmäisestä 
lisenssistä maksetaan täysi hinta, lisälisenssit saa alen-
nettuun hintaan. 

Lisälisensseille on rajoituksia käyttöpaikan suhteen. 

Tilläggslicens 

Programmet finns att få med fleranvändarlicens för 
två eller fler användare. För den första licensen beta-
las fullt pris, för de följande ett rabatterat. Observera 
att fleranvändarlicensen bara får användas i samma 
lokal. 

LunarPlus 
Suurennusohjelma Windows XP:lle ja Vistalle. 
Versiosta 11 ohjelma tukee myös Windows 7:ää. 

Suurennus asetettavissa 1 ,2–60x välil lä 
näppäinkomennoil la tai asetusikkunasta. Tuotteen 
mukana seuraa monikielinen Eloquence 
puhesyntetisaattori. Toimii useimpien 
sovellusohjelmien kanssa. 

Ohjelma on suomenkielinen. 

Förstoringsprogram med talsyntes för Windows XP 
och Vista. Fr o m version 11 stöder programmet 
också Windows 7. Unik färginställning där en färg kan 
”översättas” till en annan. Inställbar förstoring 1,2–60 
gånger. Styrs med tangentbordskommandon eller via 
dialogrutor. Flerspråkig talsyntes från Eloquence 
medföljer. Fungerar utmärkt med de flesta Windows 
applikationsprogram. Översatt till svenska, även 
instruktionsboken. 

Lisälisenssi 
Lunar Plus lisälisenssin ehdot, kts. Lunar. 

Til läggslicens 
Villkor för tilläggslicens, se Lunar. 

 

 



 

 

 

HAL 
HAL on moderni ruudunlukuohjelma jonka avulla 
näkövammainen käyttäjä voi käyttää Windows ohjelmia 
puhesynteesiohjelman ja pistenäytön kanssa. 
Käyttöjärjestelmänä voi olla Windows XP, Vista tai 7. 
Monikielisiet puhesynteesiohjelmat Orpheus ja Elo-
quence seuraavat tuotteen mukana, mutta Supernova 
tukee myös esim. Infovox, Mikropuhe ja Bitlips puhe-
synteesejä. Ohjelma on suomenkielinen. 

 

Modernt skärmläsningsprogram som gör det möjligt för 
synskadade att använda Windows-program med hjälp 
av talsyntes och punktdisplay. Fungerar med Windows 
XP, Vista och 7. En flerspråkig talsyntes, Orpheus, 
ingår men programmet stöder också Infovox och 
Bitlips. Översatt till svenska. 

 

Supernova 
Supernova on yhdistetty suurennus- ja ruudunluku-

ohjelma, jonka avulla näkövammainen käyttäjä voi 
käyttää Windows ohjelmia suurennuksel la, puhetuel la 
ja/tai pistenäytöllä. 

Käyttöjärjestelmänä voi olla Windows XP, Vista tai 
7. Monikielisiet puhesynteesiohjelmat Orpheus ja 
Eloquence seuraavat tuotteen mukana, mutta Super-
nova tukee myös esim. Infovox, Mikropuhe ja Bitlips 
puhesynteesejä. Ohjelma on suomenkielinen.  

Kombinerat förstorings- och skärmläsningsprogram som 
gör det möjligt för synskadade att använda Win-
dowsprogram med hjälp av förstoring, talsyntes och 
punktdisplay. Fungerar med Windows XP, Vista och 7. 
Flerspråkiga talsynteser Orpheus och Eloquence ingår, 
men programmet stöder också t ex Infovox och Bitlips. 
Översatt till svenska. 

HAL- ja Supernova-ohjelmilla voi nyt lukea myös PDF-dokumentteja ja PowerPoint-esityksiä. 

HAL och Supernova läser nu också PDF-dokument och PowerPoint presentationer. 

 



 

 

JAWS 
Ruudunlukuohjelma jonka avul la vaikeasti näkövam-
mainen voi käyttää Windows käyttöjärjestelmää ja taval 
lisimpia sovel luksia kuten internetselaimia, 
tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta-, sähköposti- ja 
tietokantaohjelmia. Ohjelma tukee sekä puhesynteesi-
ohjelmia että pistenäyttöjä. Käyttöjärjestelmänä voi olla 
Windows XP, Vista tai 7, sekä 32 ja 64- bittisinä 
versioina. Sekä Eloquece että RealSpeak puhesynte-
tisaattorit sisältyvät. 

 
 
Skärmläsningsprogram som gör det möjligt för gravt
synskadade att använda Windows samt många app-
likationsprogram, t ex textbehandlings-, tabellberäk-
nings-, e-post- och databasprogram. Programmet kan
styra talsyntesprogram och punktdisplayer under XP
och Vista i både 32 och 64-bitars versioner. Eloquence
och RealSpeak talsynteserna ingår. 
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Infovox Desktop Pro 2.2 
Unit Selection- menetelmään perustuva puhesynteti-
saattoriohjelma, jonka tuloksena on erittäin luonnol-
linen puhe. Infovox Desktop Pro 2.2 sisältää suomen-
kieliset äänet Matti ja Sanna. Kaikenkaikkiaan Infovox 
on saatavana 14 eri kielellä. 

Toimii Windows XP, Vista ja 7 käyttöjärjestelmillä ja 
käyttää SAPI 4 ja 5 rajapintaa, jonka ansiosta se toimii 
useimpien puhesynteesiä tukevien ohjelmien kanssa, 
esim. JAWS, HAL/Supernova, LunarPlus, Zoomtext 
Magnifier/Screenreader. Toimitetaan CD-levyl lä. 

Talsyntes byggd på den mest avancerade tekniken, 
Unit Selection, som använder en databas med 
förinspelade segment av mänskligt tal. Resultatet blir 
en klar och naturlig människoliknande röst. Infovox 
Desktop Pro 2.2 levereras med kvinnliga och manliga 
svenska röster som Ann-Marie, Emma, Elin, Erik och 
Ingmar. Finns för 14 olika språk. Fungerar med Win-
dows XP, Vista och 7. Stöder SAPI 4 och 5, vilket gör 
den användbar till de flesta program som använder 
talsyntes, t ex JAWS, HAL/Supernova, LunarPlus och 
Zoomtext Magnifier/Screenreader. Levereras på CD-
skiva. 

Infovox InKey 
Muistitikulla toimiva puhesyntetisaattori. Ei vaadi 
asennusta. Liitä muistitikku tietokoneen USB-porttiin ja 
puhesyntetisaattori on valmis kätytettäväksi. Sisältää 
helppokäyttöisen ruudunlukijan joka lukee näytön 
sisällön. 

Talsyntes på USB-minne. Kräver ej installation - anslut 
USB-minnet till datorns USB-port, och talsyntesen är 
klar att använda. Enkel skärmläsare ingår som gör att 
man utan installation kan få skärminnehållet uppläst 
på vilken dator som helst. 
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Mikropuhe 5.1 
Mikropuhe Windowsin uusin versio joka käyttää SAPI 4 ja 
SAPI 5 rajapintaa. Lisää Microsoft Word 2000: een tai 
uudempaan puheominaisuudet, joiden avulla voidaan 
puhuttaa Word-dokumentteja. Kolme miehen ääntä ja 
yksi naisen ääni. Puhuu haluttaessa automaattisesti 
leikepöydän tekstit. 

Talsyntes för finska med tre mansröster och en kvinno-
röst. Stöder gränssnitten SAPI 4 och 5. 

Bitlips 
Bitlips on uusi suomalainen puhesyntetisaattoriohjelma 
joka toimii Windows, Windows CE, Mac OS X ja 
Unix/Linux käyttöjärjestelmien kanssa. Se tukee SAPI 5 
rajapintaa. 

Suomenkielisiä puheääniä ovat Heta, Esa tai Martti. 
Ohjelmasta on myös suomenruotsia puhuva versio, 
ääninä Emilia ja Emil. 

Nytt finländsk talsyntesprogram som fungerar under 
Windows, Windows CE, MAC OS X och UNIX/Linux. 
Stöder SAPI 5 gränssnittet. 

Finskspråkiga röster: Heta, Esa och Martti. Pro-
grammet kan också fås med finlandssvenska röster, 
Emilia och Emil. 

 

 



 

Mobile Speak 
Ruudunlukuohjelma kännyköille joissa on Symbian 60 
käyttöjärjestelmä. Ohjelman avulla kaikki puhelimen 
toiminnot kuten tekstiviestien lähettäminen ja 
vastaanotto, osoitekirjan käyttö sekä puhelutiedot 
ovat käytettävissä puhetulostuksen avulla. Tietoa 
yhteensopivista puhelimista saat meiltä tai Code 
Factory:n kotisivuilta www.codefactory.es 

Skärmläsningsprogram för mobiltelefoner med opera-
tivsystemet Symbian 60. Svensk talsyntes från Infovox 
ingår. Alla funktioner, så som SMS, kontakter och mis-
sade samtal blir tillgängliga. Information om telefoner 
som programmet fungerar med får du av oss eller på 
Code Factorys webbplats, www.codefactory.es 

Mobile Magnifier 

Symbian S60 järjestelmän kännykkäpuhelimien 
suurennusohjelma. Ohjelman avul la heikkonäköinen 
käyttäjä pystyy hyödyntämään puhelimen ominaisuuk-
sia. Suurennus on säädettävissä 2-6 kertaiseksi. Ohjel-
ma pystyy näyttämään tekstin väreissä tai mustaval-
koisena positiivi-tai negatiivikuvana. Suurennus seuraa 
normaalisti fokusta, mutta suurennusikkunan paikkaa voi 
muuttaa yksinkertaisil la näppäinkomennoil la. 

Skärmläsningsprogram för Symbian S60 mobiltelefoner 
så att synsvaga kan använda alla dess funktioner. 
Inställbar förstoring 2-6 ggr. Visar färger eller svart och 
vitt med vit eller svart bakgrund. Förstoringen följer 
normal fokus, men förstoringsfönsteret kan flyttas runt 
skärmen med enkla kommandon. 

 



 

 

Mobile Daisy 2.0 
Ohjelma jolla voi lukea Daisy-kirjoja kännykällä. Toimii 
parhaiten ruudunlukuohjelmalla Mobile Speak, mutta 
sitä voi käyttää myös ilman ruudunlukijaa. 
Ohjelman ominaisuuksia: 
• Lukunopeus ja äänenvoimakkuus on 
säädettävissä. 
• Navigointi eri tasoilla, esim. luku tai sivu 
• Lukee sekä ääni- että hybridi-Daisykirjoja. 
• Omia ääniviestejä ja kirjanmerkkejä voi lisätä. 

 
 

Program för att läsa Daisy-böcker med mobiltelefon. 
Fungerar bäst med skärmläsningsprogrammet Mobile 
Speak, men kan även användas utan skärmläsare. 
Några möjligheter: 
• Variablel hastighet, justerbar volym 
• Navigering i nivåer, t ex kapitel eller sida 
• Klarar Daisy-böcker med endast text, ljud eller 

böcker med både text och ljud 
• Egna röstanteckningar och bokmärken 

 



 

Alva BC640 
Upouusi pistenäyttö USB- tai langattomalla Bluetooth-
liitännäl lä käytettäväksi tietokoneen, kämmenmikron 
tai puhelimen kanssa. 

Pienikokoiseen laitteeseen on saatu mahtumaan 
helppokäyttöiset peukalopainikkeet liikkumista varten 
ja kursorinohjauspainikkeet helposti käytettävinä 
pisterivin etupuolelle. Pistenäytön voi pienikokoisena 
sijoittaa tietokoneen tai näppäimistön eteen. 

Laitteeseen on myös saatavissa Feature Pack jossa 
on pistenäppäimistö. Lisäosan avulla pistenäyttöä voi 
käyttää itsenäisenä muistiinpanolaitteena. Lisäosa 
sisältää myös syntetisaattorin jolloin BC 640 voi toimia 
tietokoneen langattomana näyttönä ja näppäimistönä. 
Koko: 338x75x18 mm 

Paino: 725 g 

Kan anslutas via USB eller Bluetooth (trådlöst) till dator, 
handdator eller mobiltelefon. Bekväma navigerings- och 
Cursor Routing-tangenter framför läsraden är enkla att 
nå. Kan placeras framför datorn eller tangentbordet. 

Påbyggnadsdel (Feature Pack) med punkttangent-
bord förvandlar punktdisplayen till en kombination av 
anteckningshjälpmedel och punktdisplay. Den 
innehåller ljudkort för användning av BC640 som trådlös 
punktdisplay till datorn med tangentbord och tal. 
Anteckningar kan skrivas direkt utan uppkoppling till 
annan apparat. 

Storlek: 338x75x1 8 mm 
Vikt: 725 g 

 

Alva BC640 Feature Pack 
Koko: 338x116x20 mm 
Paino: 950 g 

Storlek: 338x1 1 6x20 mm 
Vikt: 950 g 



 

Alva BC680 
Uusi, pienikokoinen 80 merkin pistenäyttö. Tarkoitettu 
laitettavaksi näppäimistön eteen. Kytketään 
tietokoneeseen langattomasti Bluetoothin avulla tai 
kaapelilla USB-porttiin. Näyttöön voi liittää myös 
pistenäppäimistön joka voi käyttää langatonta Blue-
tooth- yhteyttä. HAL/Supernova voidaan asentaa 
sisäiselle muistikortille. 

Koko: 595x75x18 mm 
Paino: 1160 g 

Ny, liten 80-teckens punktdisplay, avsedd att placeras 
framför tangentbordet. Ansluts trådlöst till datorn 
via Bluetooth eller kabel till USB-port. Har tio tumtan-
genter och dubbla uppsättningar kontrolltangenter på 
displayens ovansida. Tangentbord kan anslutas. Är 
displayen ansluten via Bluetooth så fungerar även 
tangentbordet via bluetooth. HAL/Supernova kan 
installeras internt så att skärmläsaren flyttas samtidigt 
som displayen mellan olika datorer. 

Storlek: 595x75x1 8 mm 
Vikt: 1160 g 
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Braillex EL 
on saksalaisen Papenmeier yhtiön valmistama pistenäyttösarja. Erikoista näytöille on etuseinässä oleva 
leveä käyttökytkin, Easy Access Bar, joka helpottaa lukuikkunan siirtämistä ohjelmissa ja teksteissä. Se 
liikkuu oikealle, vasemmalle, ylös ja alas kahdessa pykälässä. Koko tekstin lukeminen siirtämättä käsiä 
pois pistenäytöltä on mahdollista koska käyttökytkin on koko näytön levyinen. Lukeminen nopeutuu ja 
ergonomia paranee. Näytöt ovat myös erittäin matalia, 22 mm, ergonomiaa sekin. Liitetään USB-porttiin, 
josta laite myös saa käyttövoimansa. Ruudunlukuohjelmat JAWS ja HAL/Supern ova sisältävät hyvät 
ajurit kaikille Braillex EL näytöille. Kaikkia malleja saa suorilla ja koverilla näytöillä. 

Serie punktdisplayer med unik tangent, Easy Access Bar (EAB), längs hela framkanten. Den kan röras 
framåt, bakåt, uppåt och neråt i två steg och används för att lätt navigera läsraden i Windowspro gram 
och texter. Man kommer åt EAB var man än håller händerna på läsraden och kan t ex läsa en hel text 
utan att flytta dem – ett snabbt och ergonomiskt sätt att arbeta. Displayerna är låga, 22 mm, bra för 
ergonomin. Ansluts till datorn via USB och får ström den vägen. Samtliga Braillex EL-displayer har 

bra drivrutiner till skärmläsningsprogrammen JAWS och HAL/Supern ova. Alla modeller finns med 
konkava och plana pun ktceller. 

 

Braillex EL 40s 
Pienikokoinen 40 merkin näyttö. Liitetään USB porttiin 
josta se myös ottaa käyttövoimansa. Voidaan sijoittaa 
kannettavan tietokoneen eteen. 

Koko: 310x115x22 mm 
Paino: 900 g 

Liten punktdisplay med 40 celler. Ansluts till datorn via 
USB och får ström den vägen. Kan placeras framför en 
bärbar dator. 

Storlek: 310x1115x22 mm 
Vikt: 900 g 

 



 

Vikt: 2,4 kg 

 

 

Braillex EL 66s 
66 merkin pistenäyttö pyötäkoneille. Tämän mittainen 
näyttö sopii tarkalleen vakionäppäimistön alle. Cursor 
Routing-painikkeet. 

Koko: 470x280x22 mm 
Paino: 2,0 kg 

Punktdisplay för stationära datorer med en läsrad på 
66 tecken, en längd som passar precis under ett van-
ligt tangentbord. Ovanför varje cell finns en Cursor 
Routing-knapp. 

Storlek: 470x280x22 mm 
Vikt: 2,0 kg 

Braillex EL 80s 
80 merkin pistenäyttö paikalliskäyttöön. Jokaisen 
pistekennon yläpuolella kaksi Cursor Routing-
painiketta. 

Koko: 570x280x22 mm 
Paino: 2,4 kg 

Punktdisplay för stationära datorer i ett klassiskt 
format, läsrad med 80 celler. Två integrerade Cursor 
Routing-knappar i varje punktcell. 

Storlek: 570x280x22 mm 

 



 Vikt: 1,4 kg 

Braille Star 80 
Braille Star 80 on 80 merkin pistenäyttö, jota tietokoneen 
näppäimistön kanssa voi käyttää myös 
muistiinpanovälineenä. Tekstimuistia on 4 Mt. Näyttö voi 
samanaikaisesti olla liitettynä kahteen tietokoneeseen, 
joissa voi olla eri käyttöjärjestelmä: Windows, Linux tai 
DOS. Kytkimen avulla vaihdetaan tietokonetta. 
Ohjelmoitavan numeronäppäimistön lisäksi näytössä on 
kahdeksan toimintonäppäintä etuseinässä. Koko: 
585x245x24 mm 

Paino: 2,55 kg 

80 teckens punktdisplay som med hjälp av ett 

PC tangentbord också kan användas som anteck-
ningshjälpmedel. Textminne: 4 Mb. Displayen kan 
samtidigt vara kopplad till två datorer med olika 
operativsystem: Windows, Linux eller DOS. Med en 
omkopplare växlar man mellan anslutna datorer. Har 
förutom ett programmerbart siffertangentbord också 
åtta funktionstangenter placerade på fronten. Storlek: 
585x245x24 mm 

Vikt: 2,55 kg 

Braille Star 40 
Braille Star 40 on 40 merkin pistenäyttö, jota tietoko-
neen näppäimistön kanssa voi käyttää myös muistiin-
panovälineenä. Tekstimuistia on 4 Mt. Se on saatavissa 
myös Bluetooth:illa varustettuna jolloin yhteys 
tietokoneeseen voi olla myös langaton. Lisäksi siinä on 
sarja- ja USB-liitännät. Käyttöaika on n. 20 tuntia ja 
pikalatausaika on 3 tuntia. 

Koko: 331x227x24 mm 
Paino: 1,4 kg 

40 teckens punktdisplay som också kan användas som 
anteckningshjälpmedel. Textminne: 4 Mb. Finns utrustad 
med Bluetooth och förbindelsen till datorn kan då vara 
trådlös. Dessutom finns serie- och USB-anslutning. 
Brukstid ca 20 timmar och snabbladdningstid tre timmar. 

Storlek: 331x227x24 mm 



 Vikt: 1,4 kg 

 



 

 

Braille Wave 
Braille Wave on pienikokonen ja kevyt 40 merkin 
pistenäyttö. Kilon painoisena se on kevyt ottaa 
mukaan minne vain. Laitteen kaarevan muotoilun 
ansiosta kirjoittaminen näppäimistöllä on mukavaa ja 
kovera pistenäyttö tekee lukemisesta vaivattoman. 
Lukunäppäimet ovat näytön molemmissa päissä, juuri 
oikeassa paikassa. Braille Wave voi toimia myös 
itsenäisenä muistiinpanovälineenä sisäisen muistin ja 
tekstitieditorin ansiosta. Akkukäytössä toiminta-aika 
on 10–20 tuntia. HTCom ohjelman avulla voit siirtää 
muistiinpanoja tietokoneelle ja takaisin Braille Waven 
muistiin. Voit myös hallita tietokonetta Braille Waven 
näppäimistöltä. Tästä on etua jos valitset Bluetooth-
ominaisuuksilla varustetun Braille Waven. Silloin voit 
esim. lukea ja kirjoittaa sähköpostiasi ja surfailla ne-
tissä mukavasti sohvassa istuen. Tietokoneesi voi olla 
työhuoneesi pöydällä. 

Koko: 360x120x35 mm 
Paino: 1 kg 

Liten och lätt 40 teckens punktdisplay. Är tack vare sin 
låga vikt lätt att ta med. Böjd utformning gör den 
smidig och lättanvänd, konkav punktdisplay gör det 
lätt att läsa. Lästangenter placerade i direkt anslutning 
till läsraden. Kan även användas som separat 
anteckningshjälpmedel med hjälp av inbyggt minne. 
Text kan senare föras över till datorns texteditor och 
även tillbaka till Braille Wave. Väljer man Braille Wave 
med Bluetooth, kan den användas som tangentbord 
och datorn kan stå på arbetsrummets bord medan 
man läser e-post eller surfar på nätet i soffan. Batteri-
driven användningstid: 10–20 timmar. 

Storlek: 360x1 20x35 mm 
Vikt: 1 kg 

 



 

 

Easy Braille 
Easy Braille on pienikokoinen 40 merkin pistenäyttö, 
jonka voi liittää tietokoneeseen joko USB-kaapelilla tai 
langattomasti Bluetooth-yhteyden avul la. Laitteessa on 
myös kahdeksan pistenäppäintä, joita käytetään 
ruudunlukuohjelman ohjaamiseen. Niitä voi myös 
käyttää kirjoittamiseen. USB-kaapelil la liitettynä laite 
saa käyttöjännitteensä tietokoneelta joten verkkolaitetta 
ei tarvita. Langattomassa käytössä akut on ladattava n. 
10 tunnin käytön jälkeen laitteen mukana tulevan laturin 
avulla. 

Koko: 305x90x29 mm 
Paino: 740 g 

Kompakt 40 teckens punktdisplay som kan anslutas till 
dator via USB-kabel eller trådlöst via Bluetooth. Har 
åtta punkttangenter som används för att styra 
skärmläsningsprogram men de kan också användas 
för att skriva in text på den anslutna datorn eller tele-
fon. Är USB-kabeln ansluten får Easy Braille ström via 
den. Används trådlös anslutning behöver punktdis-
playen laddas efter cirka tio timmars användning. Mått: 
305x90x29 mm 

Vikt: 740 g 

 



 

 

Braillino 
Braillino on pienikokoinen ja kevyt muistiinpanolaite 
jossa on 20 merkin pistenäyttö ja pistenäppäimistö. 
Se on erinomainen muistiinpanoväline koulussa, luen-
noilla, kokouksissa tai matkoilla, jolloin tarvitaan verk-
kojännitteestä riippumatonta pitkää toiminta-aikaa. 
Siinä on oma tekstieditori, osoitekirja, kalenteri, laskin 
sekä hälytystoiminnot. Pitkän toiminta-ajan ansiosta 
se voi toimia itsenäisenä muistiinpanovälineenä tie-
tokonetta paremmin. Tiedot voi siirtää tietokoneelle 
jatkokäsittelyä tai tulostamista varten. 

Bluetooth yhteyden kautta ja Mobile Speak tai 
Talks & Braille ohjelmien avulla se voi toimia myös pu-
helimen näyttönä. Braillino vastaa siihen tarpeeseen 
johon kannettava tietokone ei akun lyhyen keston tai 
kokonsa vuoksi sovellu. Akun kesto on vähintään 14 
tuntia ja latausaika alle 3 tuntia. 

Koko: 223x123x33 mm 
Paino: 690 g 

Litet och lätt anteckningshjälpmedel med 20 teckens 
punktdisplay och punkttangentbord. Utmärkt anteck-
ningshjälpmedel i skolan, på föreläsningar, möten och 
resor då man inte har tillgång till elström. Har texteditor, 
adressbok, kalender, kalkylator och alarmfunktion. Tack 
vare lång funktionstid fungerar den bättre än 

en dator som självständigt anteckningshjälpmedel. 
Anteckningar kan överföras till dator för vidarebear-
betning eller utskrivning. 

Med Mobile Speak eller Talks&Braille programmen 
kan Braillino också fungera trådlöst (Bluetooth) som 
display till mobiltelefon. Den uppfyller behov som finns 
då den bärbara datorn är för stor eller har för kort 
batteritid. Batteriet räcker minst 14 timmar och laddas 
på mindre än tre timmar. 

Storlek: 223x1 23x33 mm 
Vikt: 690 g 

 



 

 

Index-Basic D 
Tyylikkäästi muotoiltu jatkolomakkeel le tulostava 
pistekirjoitin, joka voidaan liittää kirjoitin-, sarja- tai 
USB-porttiin. Myös verkkoliitäntämahdol lisuus va-
kiona. Sopii käytettäväksi suurempien tulostusmäärien 
tuottamiseen. Tulostusnopeus n. 300 sivua tunnissa. 
Vaatii jälkikäsittelyä. 

WinBraille pistetulostusohjelma kuuluu toimi-
tukseen. 

Koko: 521 x246x1 20 mm 
Paino: 8 kg 

Snyggt designad punktskrivare för traktormatat pap-per. 
Har skrivar-, serie- och USB-port samt nätverks-
anslutning. Lämplig när större utskriftsmängder ska 
produceras. Utskriftshastighet cirka 300 sidor/timme. 

Konverteringsprogrammet WinBrail le medföljer. 
Storlek: 521 x246x1 20 mm 

Vikt: 8 kg 

Pistepaperi 
Jatkolomakepaperi, erikoisvalmisteista pitkäkuituista 
paperia. 160 g/m2. Pituus 12”, A4 leveys, pitkittäinen 
perforointi reunoissa traktorisyöttöreikäliuskojen 
poistamiseksi. 

600 arkin laatikko. 

Punktpapper 
Specialtillverkat långfibrigt papper av hög kvalitet, 160 
g/m2. Sidlängd 12”, A4 bredd med perforering så att 
traktormatningshålremsorna kan rivas av. 

Kartong om 600 ark. 

 



 

Melusuoja Index Basic 
kirjoittimelle, kaappimalli 
Kaappimallinen melusuoja, jossa eri hyllyt paperille ja 

valmiille tulosteelle. 

Koko: 610x470x1170 mm 
Paino: 42 kg 

Ljudhuv till Index Basic 
skrivare, golvmodell 

Golvmodell med plats både för färdig punktskrift och 
oskrivet papper. 

Storlek: 61 0x470x1 170 mm 
Vikt: 42 kg 

 

 

Melusuoja Index Basic 
kirjoittimelle, pöytämalli 
Pöytämallinen melusuoja. Tehokas suoja joka laskee
kirjoittimen melutasoa 20 dB:llä (AA). Toimitetaan 
käyttövalmiina. Paperikoteloon mahtuu 80 valmiik-
sikirjoitettua arkkia. 
Koko: 600x750x180 mm 

Ljudhuv Index Basic, 
bordsmodell 
Effektiv ljudhuv som reducerar ljud från skrivaren med 20 
dB (AA), vilket motsvarar 85 procent av bullernivån. 
Levereras monterad och färdig att användas. 
Pappersmagasinet rymmer 80 färdigskrivna ark. 
Avsedd att placeras på bord. 

Storlek: 600x750x1 80 mm 

 

 



 

 

Index Everest 
Kaksipuolisesti irtoarkeil le tulostava pistekirjoitin. 
Kirjoitin voi käyttää sekä kopiopaperia (100 g/m2) että 
kartonkia (160 g/m2). Tulostusnopeus n. 4 sivua 
minuutissa. WinBraille pistetulostusohjelma kuuluu 
toimitukseen. 

Koko: 560x180x430 mm 
Paino: 11 kg 

Dubbelsidig punktskrivare för lösblad. Arkmataren 
klarar både kopieringspapper 

(100 g/m2) och kartong (160 g/m2). Skriver cirka 4 
sidor/minut. Konverteringsprogrammet WinBraille 
medföljer. 

Storlek: 560x1 80x430 mm 
Vikt: 11 kg 

 

 

 

Melusuoja Index Everest 
kirjoittimelle 
Pöydälle asetettava Everestiä varten suunniteltu me-
lusuoja. Isot lasiovet helpottavat paperin käsittelyä. 

Ljudhuv till Index Everest 
Väldesignad med stora glasdörrar som gör det lätt att 
komma åt skrivaren. 
Placeras på ett bord. 



  

 

Index 4x4 PRO 
Kaksipuolisesti tulostava, A3-paperia käyttävä piste-
kirjoitin joka tulostaa valmiita vihkoja A4 koossa. 
Tulostaa jopa 340 sivua tunnissa ja osaa jäsennellä 
jopa 200-sivuisia julkaisuja. Myös A5 kokoisia julkai-
suja voi tulostaa. 

Toimitetaan melusuojakaapin ja nitojan kanssa. 
Koko: 560 x 180 x 450 mm ilman kaappia. 
Paino: 13,8 kg 

Dubbelsidig punktskrivare för A3-papper. Utskriften 
viks till ett A4-häfte. Skriver upp till 340 sidor/timme och 
håller reda på upp till 200 sidor text för rätt sidin-
delning. Kan också skriva A4-papper som viks till A5. 
Levereras med ljudhuv och häftapparat. 

Storlek: 560x1 80x450 mm utan ljudhuv. 
Vikt: 13,8 kg 



 

 

 

TatraPoint 
Mekaaninen pistekirjoituskone A4-paperil le (maksimi-
leveys 235 mm). Kirjoittaa enintään 34 merkkiä riville. 
Koneeseen syötetään paperi kerrallaan. Kirjoittaa 
hyvälaatuisia pisteitä. 

Marginaalipysäytykset voidaan asettaa sekä vasem-
paan että oikeaan reunaan. Kello kilahtaa viisi merkkiä 
ennen rivin loppua. Kirjoittaa myös dymoteipille. 
Kuljetuslaukku mukana. 
Koko: 240x250x90 mm 
Paino: 2,6 kg  

Mekanisk punktskriftsmaskin för A4-papper (maxbredd 
235 mm). Skriver punktskrift med hög kvalitet, max 34 
tecken per rad. Ett papper i taget rullas in i maskinen. 
Inställbara marginalstopp på båda sidor. Klocka som 
varnar fem tecken från radens slut. Kan skriva på 
dymotape. Levereras med transportväska. Storlek: 
240x250x90 mm 

Vikt: 2,6 kg 

TatraPoint Adaptive 
Mekaaninen pistekirjoituskone A4-paperille (maksi-
mileveys 235 mm). Tämän mallin näppäinten välejä voi 
muuttaa käyttäjän käsien koon mukaan. Sopii hyvin 
lapsille. Kirjoittaa korkeintaan 34 merkkiä riville. 
Koneeseen syötetään paperi kerrallaan. Kirjoittaa 
hyvälaatuisia pisteitä. 

Marginaalipysäytykset voidaan asettaa sekä vasem-
paan että oikeaan reunaan. Kello kilahtaa viisi merkkiä 
ennen rivin loppua. Kirjoittaa myös dymoteipille. Kul-
jetuslaukku mukana. Saatavana punaisena ja sinisenä. 
Koko: 340x280x100 mm 

Paino: 2,9 kg 

Mekanisk punktskriftsmaskin för A4-papper (maxbredd 
235 mm). Skriver punktskrift med hög kvalitet, max 34 
tecken per rad. Ett papper i taget rullas in i maskinen. 
Inställbara marginalstopp på båda sidor. 

Klocka som varnar fem tecken från radens slut. Le-
vereras med transportväska. Justerbart tangentbord, 
avståndet på tangenterna kan ändras så att de passar 
händernas storlek. Lämplig för barn. 

Storlek: 340x280x100 mm 
Vikt: 2,9 kg 
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Colorino 
Suomea puhuva värinilmaisin, joka tunnistaa 100 eri 
väriä. Siinä on myös valontunnistin, joka erikorkuisilla 
äänensävyillä illmaisee valon kirkkauden. Kolme 
äänenvoimakkuustasoa. 

Tuotepaketti sisältää 2 kpl 1,5 V AA-paristoa ja 
pienen kotelon. 

Koko: 110x50x25 mm 
Paino: 85 g 

Enkel svensktalande färgindikator som kan detektera 
100 olika färger. Den har också en ljusdetektor som 
med olika höga ljudsignaler anger ljusidentiteten. Tre 
volymlägen. 

Levereras med 2 st 1,5 V AA-batterier och en liten 
väska. 

Storlek: 11 0x50x25 mm 
Vikt: 85 g 
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