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Communiceren met de PictoComm.
Met de PictoComm range biedt Commap nog meer
mogelijkheden voor draagbare communicatoren. Met de
verkrijgbaar in verschillende formaten van 2, 5 en 8 inch,
kan er vooral bij de vraag naar kleinere apparatuur een
passende oplossing worden gevonden.
Robuust
Valbestendig, robuust en spatwaterdicht, zijn passende
kernwoorden die horen bij de PictoComm.
Persoonlijke indeling
Afhankelijk van het formaat is het scherm ingedeeld met
een veld van pictogrammen of foto’s. Op de kleinste, 2
inch versie, is een indeling van 6 pictogrammen per blad
mogelijk, tot meer dan 48 op de 8 inch versie.
De indeling van de bladen is eenvoudig aan te passen en
kan op het apparaat zelf worden ingevoerd. Foto’s
kunnen met de ingebouwde camera worden gemaakt en
in het veld worden geplaatst.

Intensive Care
Een indeling met specifieke symbolen
is ontwikkeld voor gebruik op de
intensive care. Hiermee kunnen
mensen die bijvoorbeeld beademd
worden toch eenvoudig aangeven wat
ze willen, of ze pijn hebben etc.
Een 5 inch behuizing met cradle oplader
die voldoet aan de veiligheids eisen voor gebruik op de
IC is verkrijgbaar.
Wanneer kies ik voor een PictoComm?
Door zijn kleine formaat en robuuste spatwaterdichte
behuizing is de PictoComm uitermate geschikt voor
dagelijks gebruik.
De PictoComm wordt vooral gebruikt waar men werkt
met het direct selecteren van pictogrammen of foto´s,
en geen scherm toetsenbord of leesregel nodig heeft.

Spraaksynthese
Een duidelijke computerstem ondersteunt de gebruiker
bij de communicatie. PictoComm maakt gebruik van zeer
goed verstaanbare stemmen. Er is een mannen en
vrouwenstem beschikbaar. Het volume is voldoende voor
gebruik in familiaire omgeving en kleine groepen.
Cloud
Via een upload naar de cloud kan de gebruiker of een
logopedist eenvoudig bladen aanpassen en beschikbaar
stellen voor cliënten.

Functionaliteiten van PictoComm:
Symbolencommunicatie
Communicatie op basis van symbolen wordt gebruikt
door personen van alle leeftijden en mogelijkheden,
maar die niet in staat zijn te spreken, of die onduidelijk
spreken.
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Advies
Dit product heeft te veel mogelijkheden om in een folder
te laten zien. Laat u adviseren voor uitleg over dit
product in combinatie met uw wensen. Wij helpen u
graag verder.

PictoComm

Specificaties.
PictoComm 2 inch:
Beeldscherm: 2,2 inch, helder IPS, robuust, krasvast
Accu:
Lithium Polymeer 1250 mAh
Connectie:
WiFi
Opladen:
Mini Cradle ( geen contact stekker)
Bescherming: Spatwaterdicht, polsband mogelijk.
Pictogrammen: indelingen van 2x2, tot 3x4, mogelijk.
Spraakuitvoer: Mannen en vrouwenstem mogelijk.

PictoComm 5 inch:
Beeldscherm: 4,7 inch, helder IPS, robuust, krasvast
Accu:
Lithium Polymeer 3250 mAh
Connectie:
WiFi
Opladen:
oplaad stekker
Bescherming: IP68 spatwaterdicht, val tot 1,5 meter.
Pictogrammen: indelingen van 2x2, tot 4x5, mogelijk.
Spraakuitvoer: Mannen en vrouwenstem mogelijk.

PictoComm 8 inch:
Beeldscherm: 7,8 inch, helder IPS, robuust, krasvast
Accu:
Lithium Polymeer 7525 mAh
Connectie:
WiFi
Opladen:
Mini Cradle ( geen contact stekker)
Bescherming: IP68 spatwaterdicht, val tot 1,2 meter.
Pictogrammen: indelingen tot 6x8, mogelijk.
Spraakuitvoer: Man, vrouw en kinderstemmen.

Voor het maken van nieuwe symbolenpagina’s kunt u
gebruik maken
van symbolen,
foto’s
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afbeeldingen.
In overleg met u en de logopedist wordt een indeling

