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• Melhor do que os ampliadores óticos

• Excelente visão panorâmica

• Pequeno e leve:  fácil de levar consigo

• Pode ser usado com e sem pega

• Zoom contínuo: 3 – 10X 

• Ecrã luminoso de 11 cm wide

• Câmara de alta definição para uma imagem mais nítida

• Bateria recarregável

Vantagens principais

Optelec Compact+ HD
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Soluções simples e eficazes para pessoas com visão reduzida.

A vida merece ser apreciada.

Voltar a Ler
onde e quando quiser
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Compact+ HD



Mais do que um ampliador ótico. 
O Compact+ HD oferece muito 
mais do que as lupas. Dá-lhe a 
opção de ajustar a ampliação 
para todos os tamanhos de letra e 
tipos de documento, dispensando 
o uso de várias lupas. Graças ao 
ecrã panorâmico luminoso, pode 
ler texto, ver imagens, e objetos 
sem esforçar a sua vista, mesmo 
em dias ensolarados.

Porquê escolher o Compact+ 
HD?
O Compact+ HD tem uma ampliação 
inicial baixa, e assim pode ver mais 
texto no seu ecrã e ter uma melhor 
vista geral. Também pode ser usado 

com ou sem pega. Para ler etiquetas 
de preços e rótulos enquanto faz 
compras, a pega pode ser estendida. 
Para ler e percorrer as páginas de 
um jornal ou revista, pode recolher a 
pega para o sitio desejado, e pousar 
as suas mãos em cima da mesa ou 
secretária. Também pode estender 
a pega para deslocar o Compact+ 
HD sobre o documento.

Ampliador de grande qualidade
O Compact+ HD é feito com materiais 
de grande qualidade o que dá ao 
produto um visual e toque moderno. 
Experimente-o agora e sinta o 
conforto e a alegria de ler com o seu 
ampliador de video Optelec.

Com o novo Compact+ HD, pode voltar a ler e a 
fazer as suas tarefas. O texto que não consegue 
ler por ser muito pequeno, pode ser aumentado 
até ao tamanho adequado à sua visão, e na cor 
que preferir. Concebido para caber na palma da 
sua mão, pode levá-lo consigo e ler tudo, em 
qualquer altura, e em qualquer lugar.

Optelec Compact+ HD


