TOPAZ ® Kit para ligação ao PC

FICHA TÉCNICA
(Ref. 5011)
Características:


O Topaz - Kit para ligação ao PC alarga o uso do seu ampliador de mesa ao
trabalho, escola e casa.
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O kit liga-se rapida e facilmente ao Topaz e e dá- lhe a opção de trabalhar ao
mesmo tempo com documentos ampliados e com o seu PC.
Divida o ecrã horizontalmente ou verticalmente entre um documento ampliado e
o seu PC. Pode controlar o espaço que dá a cada divisão do ecrã. Mude
suavemente de ecrã dividido para ecrã total de visualização de PC ou de
documento. Mova facilmente a sua visualização de documento de um canto do
ecrã para outro para ver alguma parte do ecrã do PC que se encontre debaixo.
Máscara: mascare horizontalmente ou verticalmente partes de um documento ou
do ecrã do PC que não são necessários ou que o façam distrair-se. Trabalhe mais
eficientemente com folhas de cálculo.
Linhas de leitura: fixe linhas de leitura horizontais ou verticais para acompanhar
uma linha ou uma coluna. Utilize o indicador de posição para mover as linhas
conforme for avançando. Útil para não se perder em documentos longos, tabelas
e colunas ou para delinear uma linha de referência para a qual possa voltar.
O Topaz – Kit para ligação ao PC configura-se em minutos e requer muito
pouco espaço.Operações com botões de pressão tornam a sua utilização simples
e de fácil aprendizagem. O controlo de pé incluído permite que continue a
trabalhar mesmo quando necessita de ter as duas mãoes livres.
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