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Erbjuder både förstoring och text-till-tal; 

utvecklas för dig när din syn förändras 
  

• Världens första fristående läsmaskin som kan läsa 
tidningar (A3-storlek) • Lättvikt • Kompakt  
• Snabbaste och mest exakta tillgängliga enheten  
• Naturliga röster som läser dina dokument högt  
• Över 30 språk • Över 100 gånger förstoring 

 



Vem är ReadEasy Evolve för? 

 

Genom att trycka på en knapp skannar ReadEasy Evolve på tryckt text och 

inom några sekunder börjar den läsa högt. 
 

Den är idealisk för både synskadade och blinda människor i alla åldrar och 

förmågor. Den ger möjlighet att förstora och förbättra läsmaterial i en mängd 

olika visningslägen samtidigt som det läses upp högt (med Feature Pack). 
 

Perfekt för att läsa böcker, tidningar, tidningar, post, kontoutdrag, 

matförpackningar, läkemedel, burkar och mycket mer. 
 

 

Ställ in & transport 
 
 

ReadEasy Evolve har utformats för att vara så enkelt som 

möjligt att installera och använda. Den har ett integrerat 

vikbart bärhandtag som gör det enkelt att flytta från  

rum-till-rum. 
 

Den har en avtagbar kamera för enkel transport och 

både kameran och tillvalet Feature Pack förvaras  

snyggt på enhetens baksida. 
 

Kameran placeras enkelt för antingen A4- eller A3-

inspelning. Medföljande positioneringsguide och infällbar 

flik gör det möjligt för användare att ensam rikta in både 

A4- och A3-dokument med beröring. 

 
 

 

Lätt att använda 

 

ReadEasy Evolve har inbyggda taktila kontroller med bara 6 knappar.  

Det är otroligt enkelt och intuitivt att använda för människor i alla åldrar och 
förmågor. 

Snabbare 

Föregående & nästa mening 
eller 

 

ord med stavning 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Långsammare Spela / pausa Fånga 



 

Nyckelfunktioner 

 

• Första enheten som kan läsa dokument i storlek A3 (heluppslag / tabloid)  

• Kan läsa text så liten som 5pt när du tar A4 (t.ex. Ja, det läser verkligen upp detta för dig!)  

• Extremt korrekt när man läser både enkelt och komplicerat material, 

analyserar sidlayouten för att identifiera kolumner och bilder  
• Tabellläge för läsning av kontoutdrag, tidtabeller etc.  
• LED-belysning gör att du kan fånga i dåligt ljus eller helt mörkt  
• Stöder 30+ språk med automatisk detektering  
• 40 läshastigheter  
• Starka och tydliga stereohögtalare  
• Kan läsa text i valfri riktning  
• Fånga tjocka föremål (lådor, kartonger, burkar etc.) utan problem  
• Intuitiv hjälpknapp med ljudinstruktioner för varje knapps funktion  
 

Feature Pack (FP) 

 
 
 

Trådlös styrplatta  
 

För blinda användare: Den taktila trådlösa 

kontrollplattan med flera års batteritid möjliggör 

ytterligare funktioner; flersidig dokumenthämtning, 

navigeringskontroll och förmågan till att: spara, 

ladda, importera, exportera och bokmärka 

dokument. Den dedikerade "flersidiga" knappen gör 

det möjligt att läsa långa dokument utan avbrott medan den unika 

navigeringsratten möjliggör snabb ord-för-ord-navigering för att spola tillbaka 

eller spola vidare i text om något inte hördes eller förstods helt. Inkluderar 

magnetisk förenklare. 

  

För synskadade användare: ReadEasy 

Evolve ansluts till valfri TV eller bildskärm för 

att förstora (över 100 gånger), förbättra och 

visa dokument medan du läser dem högt. 
 

Kontrollpanelens integrerade styrspak 

låter dig glida runt i dokument. Läs 

snabbare och bekvämare än med en 

läskamera. 
 

ReadEasy Evolve stöder pekskärmar 

fullt ut; nyp för att zooma enkelt 
 

panorera runt och tryck på ett ord för att börja 
läsa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* Pekskärm ingår inte  

 

6 förbättrade textvyer med möjlighet att helt anpassa markörens storlek, 

avstånd, markering etc. för dina individuella behov. Ytterligare vägledning 

tillgänglig med hjälp på skärmen. 



Unika funktioner 

 

ReadClear Teknik säkerställer korrekt textigenkänning. Det hindrar att text 

fångas upp när ett dokument flyttas / placeras. 
 

PowerRead (med FP) -funktion för 

ivriga läsare möjliggör omedelbar 

läsning av flera sidor. Lyssna på 

och navigera på den första sidan 

direkt medan de återstående 

sidorna kan fångas automatiskt i 

bakgrunden. 
  

Läs här (med FP) -funktion för 

användare med nedsatt syn, läser 

bara de delar av ett dokument som 

är av intresse. Klicka eller tryck på 

ditt valda ord i Live läge för att fånga 

texten och börja läsa från det ordet. 

Detta eliminerar att texten alltid 

läses upp från början, vilket sparar 

tid och frustration. 
 
 
 

Teknisk specifikation 
 
 

Fångningsområde: A3, 6 pt text A4, 5 pt text Ström: 110-240 V AC-ingång 

   19 V 3,42 A utgång 

Förstoringsområde 0,5x - 120x Anslutningar: USB 3.0 x 2, HDMI, 

(med FP & skärm):   DisplayPort, 3,5 mm 

   Hörlursuttag 

Tid till läsning: 3 sekunder i genomsnitt Språk: Stöder över 30 
    

Högtalare: 6 Watt stereo RMS Vikt: 2 kg  

Inkluderade tillbehör: Hörlurar, kontrast / Storlek 220 x 110 x 205 mm 

 positioneringsmatta (BxDxH):  

    

 

VisionAid International Ltd. 
 

Bridge Lodge, Spalding Common, Spalding, 

Lincolnshire, PE11 3AU, England. 
 

Tel: +44 (0) 1775 711 977  

Webb: www.visionaid.com  

E-post: info@visionaid.com 


