
Maak nu
kans op

een gratis
TABLET

Download de gratis 
DuoComm demo op
www.commap.nl en 
maak kans op een gratis
Android tablet waarop de
uitgebreide versie van de
App reeds geïnstalleerd is.

www.commap.nl
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DuoComm
“Dé App voor wie moeite

heeft met horen…”



DuoComm
“Dé App voor wie moeite heeft met horen…”

“Als praten moeilijker wordt...”

Communiceren wordt
gemakkelijker met de DuoComm
voor doven en slechthorenden
Mensen die slecht kunnen horen of
(plots-)doof zijn, hebben vaak moeite
om een gesprek goed te kunnen volgen.
De DuoComm is speciaal ontwikkeld
om in deze situatie uitkomst te bieden.
De sotware laat een dubbele leesregel
zien op een tablet. En is zeer gemakke-
lijk in het gebruik: de horende
gesprekspartner typt in wat hij/zij wil
zeggen. De persoon die slecht/niet kan
horen kan de tekst meelezen in het
scherm. De letters hebben een instelbare
grootte, zodat ze aangepast kunnen
worden aan elke situatie. 

Overal mee naartoe
De DuoComm werkt op diverse scherm-
formaten en is ideaal om meegenomen
te worden naar bijvoorbeeld een gesprek
bij de specialist, restaurant of een ander
gesprek buiten de deur. 

Communiceren
Dit alles maakt de DuoComm in veel
situaties een zeer geschikt hulpmiddel.
De DuoComm is verkrijgbaar met een
jaarlijkse of ongelimiteerde licentie.
Informeer bij ons naar de verschillende
toepassingen en mogelijkheden. 

De demo App wordt door Commap gratis
beschikbaar gesteld op www.commap.nl.
Download deze App en maak kans op
een gratis tablet (lees de actievoorwaarden
op de site).  

Gespecialiseerd
Commap is gespecialiseerd in appa-
ratuur bij communicatieproblemen.
Vanuit deze expertise hebben wij diverse
oplossingen ontwikkeld die helpen om
communicatie weer mogelijk te maken.

DuoComm is een concept van:
Commap communicatie apparatuur BV
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