
“Melhorar a qualidade de vida das pessoas com dislexia  
– ou baixa-visão, através de soluções simples e eficazes”

Leittura Ecrã em posição 
ergonómica

Alto contraste

Auto-foco640 gramas 

Fixação de imagem

Menu de ícones 
grandes

Câmara de 
alta definição

Sons de 
  aviso

2X-24X
Ampliação

Ecrã 18” Dimensões 
190 x 130 x 26.7 mm 

Optelec Compact 7 HD
Imagine usar um ampliador de alta definição 
proporcionando uma visão geral com mais palavras 
por linha, combinados com a melhor qualidade de 
imagem disponível.

 O Compact 7 HD integra o maior ecrã  
disponível na família de produtos Optelec Compact; 
Com uma diagonal de 18cm, ainda é pequeno o 
suficiente para ser facilmente transportado de um 
local para outro. 

 
 

Optelec B.V. 
 

www.optelec.com 
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Ecrã grande em formato compacto Levá-lo para qualquer lugar

Com uma ampliação ajustável a 
partir de 2 vezes, o Compact 7 HD 
permite que veja os mais pequenos 
detalhes de fotos ou objetos, no ecrã 
ergonómico de alto brilho com 18 cm  

Usabilidade personalizável

Ao contrário de ampliadores de mesa, o Compact 7 HD permite-lhe ler 
confortavelmente cartas e livros no sofá ou na sua cadeira favorita. 
Em casa, no escritório, na escola ou em férias, o Compact 7 HD é o 
seu companheiro ideal 
 

Ajuste as configurações para atender às suas necessida-
des específicas no menu com ícones grandes. Use os botões 
intuitivos e fáceis de operar para escolher os modos de 
visualização preferido, o brilho ou as opções de energia.

Com o pressionar de um 
único botão, o Compact 7 
HD está pronto para usar. 
Basta colocar o Compact 
7 HD no objeto que deseja 
ver e pressione o botão 
grande por baixo do ecrã. 
O Compact 7 HD abre e 
inicia automaticamente 
ampliando com as suas 
definições preferidas.

Comece a ler imediatamente
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