OPAL®

FICHA TÉCNICA
(Ref. 5010)
Características:









É um ampliador video pequeno, ultra-portátil e de fácil utilização.
O Opal dispõe de um écran LCD brilhante, de grande contraste, resistente a
riscos, que dispõe de seis modos de visualização
Cabe facilmente num bolso de um casaco ou numa mala para que o possa levar
consigo.
O Opal tem um suporte para escrita: à medida que escreve ou trabalha pode
verificar o que está a fazer no écran do Opal
O Opal é de fácil utilização, mesmo para quem não esteja familiarizado com
tecnologias adaptativas. Basta ligar o aparelho num botão devidamente
identificado, colocá- lo sobre um objecto, e ajustar para as suas preferências de
ampliação. A imagem ampliada aparece no mostrador.
Fica horizontalmente sobre o material a ler
Tem ligação à televisão para que possa ver o objecto ampliado no écrã da
televisão o que fará aumentar o nível de ampliação (de acordo com o tamanho de
écrã da televisão)
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Tem ligação USB para computador para que possa ver o que está a ampliar no
monitor do computador
Bateria recarregável com autonomia de quatro horas
Mala transportadora

Detalhes técnicos:
Ampliação:
 De 4.5x a 9x
Câmera:
 Modo de cor normal e cinco modos para leitura: texto preto em fundo
branco, texto preto refroçado em fundo branco, texto branco em fundo preto,
texto amarelo em fundo azul e texto azul em fundo preto.
Bateria:
 Bateria recarregável com quatro horas de autonomia (demora três horas e
meia a carregar)
Ecrã:
 4 polegadas na diagonal (17,8cm);
 Relação de aspecto 4:3
Dimensões:
 Largura: 15,2cm
 Profundidade: 9,6cm
 Altura:2,5cm
 Peso: 280g
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