Allora II

-beskeder - tydelig skærm i sollys

Store taster og god skrivehastighed
Tastatur

Tasterne er store og bløde og med god afstand
imellem. Man skriver nemt og ubesværet,
bemærk at æ,ø og å sidder i øverste linie.
De funktioner som ofte bruges, ligger i tasterne,
hvilket gør det nemt og intuitivt at bruge
maskinen. Tastaturet er indkapslet i plastik og
beskyttet mod snavs og vand.

Scanning indbygget

Medfølger:
Scanning

Højkvalitetsstemmer (Mette/Rasmus)
Tastaturskjold
Indbygget mobiltlf. til sms*
Gewa omverdenskontrol*
Taske med skulderrem

Maskinen er også lavet til brugere med
progredierende funktionsnedsættelser.
Scanning er indbygget, med enten 1 eller 2
kontakter, (automatisk/ step-scanning). En lille
genistreg er, at man kan vælge at Allora skal
spille en svag lyd ved scanning og denne auditive
støtte betyder at det er nemmere at scanne.

Praktisk design

Muligheder & funktioner

• Tildeling af hvilke funktioner der skal
være tilgængelige for brugeren
• USB stik til backup
• Kontaktbog
• Hovedtelefonindgang

• SMS, send & modtag*
• Gewa omverdenskontrol*
• Enkel og brugervenlig
• Sætninger kan gemmes
• Notes funktion
• Kan monteres på kørestol, seng, lænestol
• Backup af brugerdata og gendan
• Lang batterilevetid (1 hel dags brug)
• Batterier kan nemt udskiftes
• Vægt 1030g

Skærm

Skærmene er en videreudvikling…

Noget enestående ved Allora II er, at den udvider begrebet
nærkommunikation ved den lille aftagelige skærm på
bagsiden.
Den aftagelige skærm er trådløst forbundet og viser det der
skrives men oplæser også! Med en rækkevidde på 30 meter,
giver det helt nye muligheder for at være i kontakt, mens man
laver noget forskelligt i huset.
Man kan også bare sende en lyd til det aftagelige display og
dermed kalde på hjælp. Det aftagelige display er lille, men har
trods størrelse en rigtig god lyd når der oplæses med
talesyntesen. Begge skærme er monokrome, med en kraftig let
læselig skrift, hvilket gør den egnet til brug i sollys.

A2-1649: Allora II
A2-1651: Allora II, med sms
A2-1652: Allora II, med sms og gewa

