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Tecnologia & Acessibilidade

A Esys 40 é uma linha Braille autônoma, completa e portátil.
Permite o acesso e criação de informações sem estar conectado a um computador.

Esys 40

A Esys40
AA Esys 40 se diferencia dos outros produtos do mercado por incluir a possibilidade de anotar recados, fazer
cálculos e administrar uma agenda sem estar conectado ao computador ou a um celular.
A função “Ler somente” pode ser usada para ler grandes documentos ou livros. Conectado a um computador
ou a um Mac com um leitor de tela o teclado, acionadores e barras de rolagem de navegação em combinação
com a linha Braille podem ser usados para acessar os diferentes aplicativos, menus e como também para introduzir informações.

O teclado Esys 40
O teclado Braille da Esys 40 é constituído por dez teclas no teclado Braille, oferecendo para você a possibilidade de reproduzir todas as teclas de combinações padrão, ambas para digitação e navegação, permitindo a
você navegar por completo no seu computador pessoal, aplicativo Windows, seu celular e PDA.
Use os dois acionadores para facilmente controlar os menus do Microsoft Windows. Use as barras de rolagem
para facilmente navegar através da informação e conteúdo. Graças ao modo de descanso da Esys 40, a vida útil
da bateria permite a você vários dias de autonomia.

Linha Braille multi funcional
A Esys 40 é uma linha Braille portátil de 40 células com teclado Braille integrado. Multi funcional e com último
design para área de trabalho, como também para uso portátil. A linha Braille dispõe de leitor de cartão micro-SD para salvar arquivos de texto On-The-Go.
Linha Braille portátil e autônoma;
40 células Braille e 40 teclas de cursor;
Teclado Braille de 10 teclas;
Oferece as opções de conexão por Bluetooth,
conexão mini USB e cartão de memória micro-SD;

Possui bloco de notas, calculadora científica,
alarme e agenda;
Autonomia de 17 horas;
Leitura do cartão através da linha Braille (cartão
transparente – On-The-Go (OTG));

A EuroBraille Esys 40 é um avançada, potente, autônoma e portátil linha Braille que permite ao deficiente
visual ler e escrever textos em Braille na própria linha Braille, como também no computador com auxílio de
software leitor de telas ou os textos do seu leitor autônomo.

Graças a sua tecnologia Bluetooth e softwares de comunicação, pode-se também estar conectado ao celular
ou PDA. Você deverá usar a Esys 40 para completar seu equipamento-IT hoje!

Características Funcionais
Bloco de Notas: Crie, leia e edite *.txt, leia e edite também arquivos *.brl
ou *.brf e *.dbt. Use a função “ler somente” para ler um livro ou grandes
documentos.
Agenda: Configure e poste compromissos e marque seus planejamentos
usando uma visão geral semanalmente.
Alarme: Configure diferentes alarmes para cada dia da semana.
Calculadora: Execute simples cálculos, realize conversões de valores (calculadora científica) e use as funções de memória.
Ferramentas: Marque a operação correta para a sua Esys 40, customize
suas configurações e atualize para a última versão do firmware.
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1 ano

Acionadores de navegação			

2

Barras de rolagem de navegação		

4			

Comunicação

Leitor e cartão					

micro-SD

Conexão					

mini-USB

Bluetooth					

Sim		

Altura/Largura/Profundidade			

2 cm / 32,5 cm / 8,5 cm

Peso						

500 gr

Bateria						

Íon Lítio com 17 horas de autonomia

Elétrica

Teclas

Garantia					

Medidas

Geral

Características Técnicas
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