SAFIRA ®

FICHA TÉCNICA
(Ref. 5025)
Características:
O SAFIRA é um ampliador versátil e simples de utilizar. Para ampliar um doc umento
basta ligá-lo e colocá- lo sobre o documento e ajustar para o nível de ampliação
desejado. Num só botão pode alterar entre as diferentes combinações de cor de texto e
fundo. Quando acabar de utilizar o SAFIRA feche-o e coloque-o na sua mala
transportadora. As principais características:



Ecrã de sete polegadas amplo, claro e com alto contraste
Ampliação entre 3.6x a 16x
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Auto- focus
Cor normal e mais 22 modos de contraste para a leitura
Fino e leve
Fica horizontalmente sobre o material a ler
Pára a imagem (fotografia)
Posição em cavalete: dá- lhe a possibilidade de trabalhar debaixo de uma câmara
com uma pequena peça ou com a ponta de uma caneta ou lápis, pode, assim,
tomar notas, preencher formulários, etc.
Ligação à televisão: permite que aumente até 48 vezes num ecrã de 21 polegadas
Pode ler os rótulos de todo o tipo de embalagens se colocar o Safira com a
câmara para cima e com o ecrã virado para si, pode, por outro lado, tirar uma
fotografia ao rótulo não precisando retirar o produto da prateleira para conseguir
ler as informações de que necessita.
Bateria recarregável com autonomia de quatro horas
Mala transportadora

Detalhes técnicos:
Ampliação:
 De 3.6x a 16x
Câmara:
 Cor normal e mais 22 modos de contraste
Bateria:
 Bateria recarregável com quatro horas de autonomia (demora quatro horas a
carregar)
Ecrã:
 7 polegadas na diagonal (17,8cm);
 Relação de aspecto 16:9
Dimensões:
 Largura: 20,3cm
 Profundidade: 13,7cm
 Altura:4,6cm
 Peso: 879g
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