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• Leia numa mesa, no sofá ou na cama

• Fácil de levar consigo e guardar

• Deslizar e Ler:

• Leitura sem esforço

• Fácil de seguir as linhas do texto

• Mais palavras no ecrã para fácil reconhecimento

• Zoom contínuo: 2.4 – 30x

• Ecrã panorâmico de 33 cm

• Câmara de alta definição para uma imagem superior

• Bateria recarregável

Vantagens pricipais
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Soluções simples e eficazes para pessoas com problemas de visão

A vida merece ser apreciada

Leia sem esforço
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Traveller HD



Leve-o para qualquer lugar
Ao contrário de ampliadores 
de mesa, o novo Traveller HD  
permite-lhe ler confortavelmente 
cartas, jornais e outros materiais 
na mesa de jantar, na cama, ou na 
sua cadeira favorita. Onde quer que 
você esteja, em casa, no escritório, 
na escola ou em férias, o Traveller 
HD,  por ser tão leve, é o seu 
companheiro ideal para a leitura.

Leve-o para qualquer lugar
Ao contrário de ampliadores 
de mesa, o novo Traveller HD  
permite-lhe ler confortavelmente 
cartas, jornais e outros materiais 
na mesa de jantar, na cama, ou 
na sua cadeira favorita. Onde 

quer que você esteja, em casa, no 
escritório, na escola ou em férias, 
o Traveller HD,  por ser tão leve, 
é o seu companheiro ideal para a 
leitura.
Deslizar e Ler 
Melhore a sua fluência de leitura com 
o Traveller HD. O seu mecanismo 
único Deslize & Leia oferece-lhe 
uma experiência de leitura mais 
natural, especialmente para aquelas 
pessoas que têm dificuldade em 
manter a mão firme. Basta deslizar 
o ecrã através de uma linha de texto 
e visualizar o conteúdo. Nunca foi 
tão fácil seguir uma linha ou frase. 
Deslizando o ecrã para trás e para 
a frente, conseguirá reconhecer as 
formas das palavras individuais.

Com o HD Traveller, pode ler em qualquer lugar: 
numa mesa, no sofá, e até mesmo na cama! É 
pequeno e portátil, assim  pode facilmente levá-lo 
para o usar em casa, no escritório, na escola, de 
férias, ou em qualquer outro lugar.
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