Mezzo
Het complete leessysteem „to go“

Het compacte leessysteem Mezzo valt
niet alleen op door de High Definitionbeeldkwaliteit, die garant staat voor een
gestoken scherp beeld, maar ook door
de vele mogelijkheden.
Met de van 2,2 tot 90 keer traploos instelbare vergroting is de Mezzo zowel
voor beroep als thuisgebruik zeer
geschikt. Zo kunt u de Mezzo met omhoog geklapte monitor als leesloep
tijdens een presentatie gebruiken of om
huishoudelijke voorwerpen beter te bekijken. De monitor met zeer hoge
resolutie zorgt zelfs bij de kleinste vergroting voor een duidelijk leesbare tekst.
De monitor kan 90 graden worden gedraaid, zodat ook kranten kunnen
worden gelezen zonder voortdurend te
verschuiven.
Door het speciale mechanisme kan het
apparaat snel in- en uitgeklapt worden.
Voor nog meer comfort kan de Mezzo
optioneel met een XY-leestafel worden
geleverd. Dankzij de compacte

uitvoering van het leessysteem en het
optioneel te bestellen mobiliteitspakket (accu en draagtas) heeft u maximale flexibiliteit met de Mezzo!
Uw voordelen
 een ruimtebesparend leessysteem
met een resolutie in High Definitionkwaliteit
 gemakkelijk te vervoeren, snelle
installatie op iedere willekeurige
plaats, eenvoudige 3-knops-bediening
 ergonomisch door het verstelbare
beeldscherm, 90 graden draaibaar
voor het lezen van kolommen
overal te gebruiken en mobiel dankzij
het separaat te bestellen mobiliteitspakket (bestaande uit accu & mezzotas)

De betere hulpmiddelenzorg bij slechter zien!

Mezzo
Technische gegevens
60 Hz camera
progressive scan
1366 x 768 pixels resolutie

comfort-autofocus

15,6”W TFT-monitor, in
hoogte verstelbaar, kantelbaar, draaibaar

brief, boek, foto,
catalogus, bankafschrift,
krant, voorwerp (bijv. afstandsbediening

ca. 2,2 - 90 keer

brief, kruiswoordpuzzel,
bankoverschrijving

optioneel: li-ion-accu
gebruikstijd ca. 2,5-4 uur
(afhankelijk van verlichting) laadtijd ca. 3,5 uur
memory-functie
beeld-afdekking
leeslijn
full color
Monochroomkleuren:

ergonomisch

gewicht ca. 5,3 kg
B x H x D opgebouwd ca. 39
x 49 x 49 cm, ingeklapt: ca.
31 x 18,5 x 49 cm

inklapbaar

veelzijdig

optioneel:
XY-leestafel, tas voor XYleestafel, mobiliteitspakket
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