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Eindelijk een spraakcomputer die doetwat ikwil!
De Lightwriter SL40 is een handig systeem voor mensen
die niet of moeilijk kunnen praten. Het systeem is
geheel naar je eigen wensen in te delen en doet
daarom precies wat je zelf wilt.

Tekst wordt uitgesproken
Het apparaat kan, indien gewenst, de ingetypte tekst
uitsprekenmet een duidelijke vrouwen- of mannenstem.

Woordvoorspelling voor efficiënt gebruik
Woorden die veel gebruikt worden komen in de woord-
voorspelling. Dit is praktisch voor bijvoorbeeld mensen
die langzaam typen of moeite hebben met het
vinden van de juiste woorden.

Dubbel tekstscherm voor gemakkelijkmeelezen
Door het duidelijke meelees display aan de voor-
zijde van het apparaat, kan de gesprekspartner het
bericht goed meelezen. Hierdoor is het apparaat in
rumoerige omgevingen of wanneer stilte belangrijk
is gewoon bruikbaar. Dit is erg prettig bij gesprekken
in bibliotheek, theater of op school. En natuurlijk
blijft een privégesprek op deze manier ook echt privé.

Extra functies uitgebreide versie
Hiermee kan de ingebouwde infrarood zender
geprogrammeerd worden voor aansturing van TV of
DVD apparaten, alarmering en omgevingsbediening.
Sms’en en mailen behoren ook tot de mogelijkhe-
den. Het kan aangepast worden aan ieders behoefte.

Duurzaam ontwerp en de lange levensduur
van de batterij
Een lichtgewicht en duurzaam apparaat, dat beschikt
over een makkelijk schoon te maken toetsenbord en
een antikras schermhoes, maakt voor veel mensen
een groot verschil in het leven. De accu met een
lange levensduur staat garant voor een lang dagelijks
gebruik. Voor degene die reist is er een auto-
oplader beschikbaar.

Vergoeding hulpmiddelen
Een communicatiehulpmiddel kan volledig worden
vergoed door uw verzekeraar. Met de meeste
zorgverzekeringen zijn er afspraken gemaakt. In-
formeer daarom naar de mogelijkheden.
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