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Polar Print Holding har i dag helägda 
dotterbolag i Norge, Sverige och 
Finland. Målet är att koncernens 
företag ska leverera bra och funktionella 
hjälpmedel och tjänster för synsvaga, 
blinda och för personer med läs- 
och skrivsvårigheter i de respektive 
länderna. Vi ska också arbeta efter 
grundläggande etiska riktlinjer. 
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Staffan Syk
Styrelseordförande

staffan.syk@polarprint.se
Tel 0920-20 34 34

Polar Print är ett väletablerat företag 
på den svenska hjälpmedelsmarkna-
den. Vi är specialister på hjälpmedel 
för synskadade men har vidgat vårt 
sortiment till att även omfatta hjälp-
medel för andra läshandikappade. 

Vårt mål är att vara expert på att 
få hela system att fungera så att syn-
skadade och läshandikappade kan 
kompensera sitt handikapp så långt 
det tekniskt är möjligt. Minst lika vik-
tigt är att få hela system att fungera 
smidigt och passa för de uppgifter 
de ska lösa. Bra användarutbildning 
är viktig för ett optimalt resultat och 

vi är stolta över den utbildning vi 
erbjuder. 

Polar Print har hög kompetens när 
det gäller Daisy, standarden för tal-
böcker. Det gäller såväl Daisy-spelare 
som produktion av Daisy-böcker och 
utrustning för detta. 

På våra kontor över hela landet har 
vi demorum där de flesta hjälpmedel 
finns och där man kan prova den 
sen aste utrustningen under sakkunnig
handledning. Kontakta närmaste 
kontor och boka tid för visning och 
utprovning.
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Bertil Fridsén
VD Polar Print

bertil.fridsen@polarprint.se
0470-390 30
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Certifierat arbete med kvalité och miljö
Den 21 november 2011 fick Polar Print certifikatet 
som visar att ledningssystemen granskats och upp-
fyller kraven för ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 
(miljö).

BRA ATT VETA

Katalogen innehåller Polar Prints viktigaste hjälpmedel. Kontakta oss om ni inte hittar det hjälpmedel ni söker, 
vi kan i regel leverera det.
     Gå in på Polar Prints hemsida, www.polarprint.se, för senaste information om nya hjälpmedel. Den upp-
dateras ständigt och innehåller förutom produktinformation och priser även instruktionsböcker och andra 
hämtfiler. Beställ gärna direkt från hemsidan. Det är enkelt och snabbt. Välj att betala med kreditkort eller mot 
faktura.

Polar Print är medlem i Leverantörsföreningen 
Svensk Syn som verkar för att alla som har problem 
med sin syn ska erbjudas bra och individutprovade 
hjälpmedel. 
Se mer på www.svensksyn.se.

3 års garanti
Vi lämnar 3 års garanti på alla hjälpmedel i katalogen.
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Blaze EZ
Blaze EZ        Art nr 7340119100585

Tillbehörspaket, Blaze EZ       Art nr 7340119100738

Komplett bärbart och lättanvänt läshjälpmedel för 
gravt synskadade. Genom att hålla Blaze EZ ca 30 cm 
ifrån ett papper med text och trycka på en knapp, 
läses texten upp med bra svensk talsyntes från Info-
vox. Daisy-böcker kan dessutom spelas lika enkelt, 
genom en knapptryckning. Det finns även en knapp 
för FM-radio, en för musik och en för att spela in 
meddelanden.

Internetradio och podcast når man via inbyggt 
trådlöst nätverk. I ett ”Tillbehörspaket till Blaze EZ” 
ingår bland annat ett stativ som gör det lättare att ta 
en bild på ett helt A4-papper. 

Tekniska fakta
• Batteritid: 15 timmar
• Internminne: 12 Gb 
Storlek: 60 x 115 x 16 mm
Vikt: 140 gr
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Tillbehörspaket, Blaze EZ  
I paketet ingår: 
• Stativ där Blaze EZ kan placeras för att få bättre 
  kontroll när ett papper skall fotograferas för att läsas
  upp med talsyntesen. Även en USB-ansluten fjärr-
  kontroll ingår för att göra den lätt att använda.
• Extra batteri
• Extra laddare
• Laddningsställ där Blaze EZ och ett separat batteri 
   laddas samtidigt. Stället har en kontakt för externa 
   högtalare.
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Victor Reader Stratus 4
Victor Stratus 4 Basic                   Art nr 7350037467509

Victor Stratus 4 M               Art nr 7350037467523

Victor Stratus 4 H                 Art nr 7350037469602

Enkla och lättanvända talboksspelare, Daisy-spelare, 
med stora tydliga tangenter och bra bärhandtag. 
Bra ljud från den inbyggda högtalaren (hörlurar kan 
anslutas).

Ett överlägg som täcker många av knapparna 
levereras med. Med överlägget monterat begränsas 
antalet funktioner och spelaren blir ännu lättare att 
använda.

Alla modeller har CD-spelare. M-modellen kan 
dessutom spela böcker på SD-minneskort och på
USB-minnen. Bra inbyggd svensk och engelsk tal-
syntes från Infovox. H-modellen har, förutom allt 
som finns på M-modellen, även trådlöst nätverk och 
kommer att kunna få böcker från Internet direkt till 
det interna minnet.

Alla modeller har alla viktiga funktioner som full 
Daisy-navigering, automatisk avstängning, möjlighet 
att spela upp i högre och lägre hastighet och bok-
märken.

Tekniska fakta
• Laddningstid: 4 timmar
• Drifttid batteri: 10 timmar kontinuerlig uppspelning
Storlek: 22x21,6x4,8 cm
Vikt: 0,95 kg
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Victor Reader Stratus 12
Victor Stratus 12 Basic                 Art nr 7350037467509

Victor Stratus 12 M               Art nr 7350037467523

Victor Stratus 12 H                 Art nr 7350037469602

Talboksspelare, Daisy-spelare, med fler tangenter. 
Siffertangentbordet gör det lätt att hoppa till en 
särskild sida i talboken. 

Alla modeller har CD-spelare. M-modellen kan 
dessutom spela böcker på SD-minneskort och på 
USB-minnen. Den har även en bra inbyggd svensk 
och engelsk talsyntes från Infovox. H-modellen har, 
förutom allt som finns på M-modellen, även trådlöst 
nätverk och kommer att kunna få böcker från Internet 
direkt till det interna minnet.

På M- och H-modellen kan böcker på CD enkelt 
kopieras till minneskort eller USB-minne.

Talsyntesen kan spela upp bland annat textfiler, 
Wordfiler och HTML-filer.

Alla modeller har alla viktiga funktioner som full 
Daisy-navigering, automatisk avstängning, möjlighet
att spela upp i högre och lägre hastighet och bok-
märken.

Tekniska fakta
• Laddningstid: 4 timmar
• Drifttid batteri: 10 timmar kontinuerlig uppspelning
Storlek: 22x21,6x4,8 cm
Vikt: 0,95 kg
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Victor Reader Stream 2
Victor Reader Stream 2          Art nr 7350037469374

Liten och effektiv Daisy-spelare för SD-minneskort.
Effektivt och beprövat tangentbord gör det lätt att 
navigera i talböcker. Lättanvänd fickminnesfunktion.
Trådlöst nätverk gör det enkelt att lyssna på Webb-
radio. 
    Texter kan läsas upp med den mycket bra svenska 
och engelska talsyntesen (Infovox).

Tekniska fakta
• Li-ion batteri: Laddningsbart via USB eller med-
   levererad nätadapter
• Användningstid: upp till 15 timmar om hörlurar 
   används
• Mikrofon: inbyggd och 3,5 mm uttag för extern
   mono- eller stereo-mikrofon
• Laddningstid: 4 timmar
• Inspelningsformat: pcm Wav, MP3
Storlek: 114x2x18 mm
Vikt: 110 g inkl batteri
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Plextalk PTN-2/Linio
Plextalk PTN-2                Art nr 7350037464355

Plextalk Linio                     Art nr 7350037467103

Daisy-spelare som i första hand är avsedd för stationärt
bruk. Förutom en CD-spelare finns en minneskort-
plats (SD) samt USB-kontakt så att man kan spela 
upp Daisy-böcker som finns på minneskort eller på 
ett USB-minne. Man kan läsa upp textfiler med den 
svenska talsyntes som finns i spelaren.

Plextalk Linio har, förutom det som finns på PTN-2, 
även nätverksanslutning, både trådlöst och via kabel. 
    Har inbyggda uppladdningsbara batterier som 
räcker till att spela upp Daisy-böcker på minneskort i 
8 timmar (5 timmar för CD-daisy).
    PTN-2/Linio har många knappar, men ett överlägg 
levereras med alla spelare så att man kan välja att 
istället få en spelare med få knappar.

Storlek: 170x219x56 mm
Vikt: 1,3 kg

Plextalk Pocket PTP 1
Plextalk Pocket PTP-1, svart        Art nr 7350037460265

Plextalk Pocket PTP-1, vit            Art nr 7350037460272                                              

Plextalk Pocket väger bara 110 gram och har allt man 
förväntar sig av en minneskorts-Daisy-spelare, inklusive 
talsyntes för att läsa upp textfiler. Dessutom kan den 
spela in i Daisy-format. Bra, lättanvända knappar.
     Har trådlöst nätverk som kan användas för att föra 
över filer från dator. Har även pod-radio och webb-
radiofunktioner som använder det trådlösa nätverket.

Tekniska fakta
• Spelbara ljudformat: Daisy 2.02, ANSO/NISO 
   Z39.86/Daisy 3.0, MP3, AMR-WB+
• Hanterar SD-minneskort upp till 32 GB och USB-
   minnen
• Bra inbyggd mikrofon och högtalare.
• Inbyggt uppladdningsbart batteri, laddas via 
   adapter eller USB
• 10 timmars driftstid på batteri
• 2 GB minneskort ingår
• Väska ingår
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ClearView C,
läs-TV med läsergonomi i fokus

Clearview C HD 22” 7340119100714

Clearview C HD 24” 7340119100721

Clearview C Twinview 7340119100783

Omfattande tester med brukare övertygade Optelecs
utvecklingsingenjörer om att konstruera om sina läs-
TV för att de skulle fungera optimalt. Framförallt upp-
märksammades två problem med traditionella Läs-TV: 
Många som skulle läsa text högst upp på ett papper 
satt längre från skärmen än de önskade och de flyt-
tade sig närmare skärmen när de kom längre ner på 
sidan och läsbordet inte behövde dras ut lika mycket. 
Ett annat problem var när man läste dagstidningar 
och måste vika tidningen, ibland mitt i en artikel, för 
att kunna läsa nedre delen av tidningssidan. 

Nya Clearview C har inget som stoppar läsbordet 
eller dagstidningar när de flyttas bakåt. Istället är 
kamera och skärm fästa på ett stativ på sidan. Den 
nya konstruktionen gör det naturligt att börja läsa högst 
upp på ett papper. På köpet får man en lättplacerad 
Läs-TV som passar i de flesta miljöer.

Man kan välja om stödet skall vara nära läsbordet, 
”Compact mode”, eller lite längre ifrån, ”Comfort 
mode”. Det senare ger ännu större frihet vid läsning 
av större dokument. Båda lägena ger stor plats för 
t ex hobbyarbeten. 

Clearview C är byggd av bra och moderna kom-
ponenter som ger superb bildkvalitet, oavsett vilken 
bildskärmsstorlek man väljer.

Kontrollpanelen kan fästas på läsbordet (magnet-
fäste) eller läggas var som helst (trådlöst). Genom 
att vända kontrollpanelen kan man utan några andra 
inställningar välja hur många funktioner som ska vara 
tillgängliga.

ClearView C Speech
Clearview C Speech 7340119100707

Med denna Clearview C kan man dessutom få text 
uppläst med mycket bra svensk talsyntes (Infovox). 
Enkel hantering med hjälp av en 24” pekskärm. Peka 
på det du vill läsa och uppläsningen startar. Kan läsa 
en hel A4-sida direkt. Hanterar spalter och visar i vil-
ken ordning de kommer att läsas. Upplästa dokument 
kan sparas för att läsas senare. Kan även användas 
som vanlig Läs-TV, utan några kompromisser.

lä
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Prodigi
Prodigi Desktop 20” Art nr 7350037469800

Prodigi Desktop 24” Art nr 7340119100417

Prodigi Duo 20” Art nr 7350037469770

Prodigi Duo 24” Art nr 7350037469794

Prodigi Handenhet  Art nr 7350037469787

Prodigi ger möjlighet till förstoring och uppläsning 
på ett helt nytt sätt. Den har inga förvirrande spakar 
och vred eller klumpigt läsbord. Istället används en 
tryckplatta som är enkel att lära sig och komma ihåg. 
Placera bara ditt dokument och tryck för att förstora 
och starta läsningen med förvalda inställningar för 
förstoring, kontrast och läsläge.

Intelligent
Prodigis texthantering Diamond Edge kan förstora 
obegränsat utan att kompromissa med bildkvaliteten. 
Titta på bilder i full färg och texter med den förstärkta 
kontrasten Diamond Edge.
    Välj förstoring, ändra hastighet, till och med backa, 
allt utan att flytta på ditt dokument. Prodigi kan dess-
utom läsa upp texten med talsyntes om du föredrar 
att sitta tillbakalutad och lyssna.

Alternativ
Prodigi Desktop finns med 20”- och 24”-skärm. Dess-
utom finns en bärbar variant, Prodigi Handenhet, och 
en variant som både är stationär och bärbar, Prodigi 
Duo med 20” eller 24”-skärm. Prodigi levereras med 
svenskt och engelskt tal. Andra språk finns men en-
dast två är aktiva samtidigt.
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E-bot, E-bot Adv

E-bot  Art nr 7340119100608        

E-bot Adv Art nr 7340119100615

Bärbara förstoringskameror som kan visa bilden på en 
iPad eller Android-läsplatta. Bilden överförs trådlöst 
och kameran kan styras från läsplattans pekskärm. 
Bilden kan också visas på en PC via USB2/3, Mac via 
USB3 eller direkt till en bildskärm via HDMI. Alternativt 
kan kameran styras med knappsats på kamera-foten.
Till E-bot Adv kan en trådlös fjärrkontroll användas 
för att styra kameran och uppläsningen och text 
som visas på skärmen kan läsas upp med bra svensk 
talsyntes (teckenigenkänning). 

Båda modellerna kan förstora text på papper 
(när-läge) och användas som avståndskamera i t ex 
klassrum. Väska (ryggsäck) ingår.

Tekniska fakta
• Autofokus som kan låsas 
• Automatisk ljuskontroll (inbyggd belysning kan

slås på).
• Förutom naturliga färger finns åtta lägen med för
   stärkt kontrast (56 valbara färgkombinationer).
• Talmeddelande på svenska. 
• Förstoring: 0,8–35 ggr på 9,7” läsplatta, 2,2–97 ggr 
   på 24” bildskärm
• Batteritid: 4 timmar 
Storlek: ihopvikt 22x31x10 cm, 
under användning 22x31x37 cm 
Vikt: 2,3 kg

lä
s-

TV

10
E-bot Pro

E-bot Pro Art nr 7340119100622

Motoriserad kamera och uppläsningsfunktion. 
En trådlös fjärrkontroll kan användas för att styra 
kameran och uppläsningen. Alternativt kan kameran 
styras med knappsats på kamerafoten. 

Två olika kameror finns som kan användas för upp-
läsning av text på papper; samma som för förstoring 
(text som visas förstorad läses upp) eller en kamera 
som kan läsa ett helt papper. 

Smidig läsning med hjälp av den motorstyrda 
kameran. Kamerans läge ändras med manöver-
panelen istället för att flytta ett läsbord. Möjlighet till 
automatläsning då kameran byter rad själv.

Text som visas på skärmen kan läsas upp med bra 
svensk talsyntes (teckenigenkänning). 

Storlek ihopvikt: 24x40x7 cm
Storlek under användning: 24x40x39 cm
Vikt: 3 kg
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Prisma HD
Prisma HD Art nr 7350037469053

Transportabel hopfällbar förstoringskamera med HD-
kamera som visar bilden på en TV eller datorskärm via 
HDMI. Blir bara 5 cm hög i hopfällbart läge – bra vid 
transport. Tre lägen: färg (för bilder mm) och förstärkt 
kontrast med ljus respektive mörk bakgrund.

Bordets storlek: 24x41 cm 
Höjd i hopfällt läge: 9 cm
Höjd i uppfällt läge: 40 cm
Vikt: 1,1 kg

Nordic Eye Contrast HD
Nordic Eye Contrast HD  Art nr 7340119100035

Flexibel förstoringskamera med möjlighet att dela bild 
med dator. Kan användas med eller utan läsbord (till-
behör). Inställningarna görs med trådlös fjärrkontroll.

Tekniska fakta
• Förstoringsgrad på 20” monitor: 1,7–67 ggr
• Autofokus, omfång: 80 mm
• Strömförbrukning: 29 W
• Max upplösning: 1920x1200
• Arbetshöjd under kamera: 280 mm
• Anslutningar: VGA, DVi, HDMI
Vikt: 4,5 kg

Twinview
Twinview Art nr 7350037467943

Lättanvänd bildskärm med möjlighet att dela bild med 
förstoringskamera och dator. Den har två ingångar, 
VGA och DVI. Till den ena kopplas en Clearview eller 
annan Läs-TV, till den andra en dator. På den tydliga 
kontrollpanelen finns en knapp (A) att trycka på om 
man vill visa bilden från Läs-TV:n. Knappen B används 
för att visa datorns bild och mellan dem finns en knapp 
omgiven av piltangenter för att visa delad bild Läs-
TV/dator. Med piltangenterna väljer man horisontell/
vertikal delning samt storlek på de två fönstren. Det 
finns även en knapp som visar en meny i stor stil och 
som ger möjlighet att göra inställningar för båda 
ingångarna. Bilderna från Läs-TV och dator kan ha olika 
upplösningar, från 640x480 bildpunkter upp till full HD 
(1920x1080) . Alla byten av visningslägen sker direkt, 
utan väntetid.
     Twinview har automatisk bilddelning om man 
använder förstoringsprogrammen Supernova eller 
Zoomtext. Då är markören alltid synlig på den del av 
skärmen som visar datorbilden (förutsätter en driver 

installerad i datorn och en USB-kabel ansluten mellan 
Twinview och dator). Ingen inställning behöver göras i 
förstoringsprogrammen.

Tekniska fakta
• Betraktningsvinkel: upp till 89 grader.
• Kontrast: 3000:1
• Ljus: 300 cd/m2
• Bildskärmsfot med justerbar höjd
• VESA-fäste, kan monteras på bildskärmsarmen på 
   Clearview+ 
Storlek: 24” 
Vikt: 6,7 kg, 4 kg utan fot

Bild

11
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Sentry
Sentry   Art nr 7350037464096 

Förstoringskamera som visar bilden på en vanlig 
datorskärm. Kameran är monterad på ett stadigt 
stativ och är vridbar, 180 respektive 300 grader. 
Kan användas som avståndskamera bara genom att 
vrida den. Knapparna sitter på en smidig manöver-
panel som placeras på bordet. Sentry passar bra för 
hobby-arbete, eftersom avståndet mellan kamera och 
bord är stort (ca 35 cm). Förutom vanligt färgläge kan 
bilden visas med förstärkt kontrast i svartvitt, antingen 
med svart eller vit bakgrund. Man kan också välja 
artificiella färger. 

Kan användas tillsammans med dator, men endast 
i fullbildsläge. En knapp för att växla mellan datorbild 
och kamerabild finns på manöverpanelen. Levereras 
utan monitor. Separat läsbord finns som tillval.

Tekniska fakta
• Inställbar förstoring ca 0,8–30 ggr (exakta värden
   beroende på skärmstorlek)

ClearNote HD
ClearNote HD           Art nr 7340119100394

Liten och lätt förstoringskamera som ansluts till dator 
via USB 3.0. Kamerahuvudet är vridbart vilket gör att 
ClearNote HD kan användas både för att läsa papper 
och som avståndskamera.
     Inställningar, som förstoringsgrad, visningsläge och 
färg, kan göras med datorns tangentbord eller med 
den medföljande kontrolldosan.
     Kan dela bild med förstoringsprogrammen Super-
nova och Zoomtext så att den del av skärmen som 
används av ClearNote HD inte förstoras av förstorings-
programmen. 

Tekniska fakta 
• Inställbar förstoring: 1,25–40 ggr

12
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Synergy
Synergy, Sl 20” standard  Art nr 7350037468292

Synergy, Sl (HD) 20” basic Art nr 7350037468308

Enkel Läs-TV med bra bild.

Justerbar bildskärm
Bildskärmen sitter på en arm som kan justeras i höjd-
led. Skärmen kan även vinklas i både höjd- och sidled.

Manöverpanel
Manöverpanelen är placerad under bildskärmen. Det 
finns två olika manöverpaneler, den mer avancerade 
har läslinjer och ”gardiner”. Motsvarande kontrollpa-
nel kan köpas som tillbehör och läggas på bordet så 
att man får två alternativa sätt att styra systemet.

Läsbord
Det låga och lättrörliga läsbordet kan låsas, men man 
kan också ställa in det så att det går mer trögt.

Vikt: 15,2 kg

Vocatex
Vocatex 22” standard flex arm    Art nr 7350037468665

Vocatex Plus 26”                         Art nr 7350037468902

Läs-TV med uppläsningsfunktion: se texten på 
skärmen, tryck på en knapp och den läses upp. En 
spaltväljare (ett rött streck) används för att peka ut 
vilken text som ska läsas. Unik kontinuerlig uppläsning 
genom att bara flytta texten på skärmen. HD-kamera. 
Den upplästa texten visas med en röd ram på original-
bilden.
    Till skillnad från många andra Läs-TV med upp-
läsningsfunktion behöver man inte ta en ny bild när 
man vill fortsätta läsa text som inte visas på skärmen. 
Man flyttar istället läsbordet så att den nya texten 
visas och läsningen kan fortsätta utan avbrott.
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Compact 5HD
Compact 5HD                         Art nr 7350037469084

Läshjälpmedel/elektroniskt förstoringsglas med 5” 
skärm och HD-kamera med autofocus. Skärmen är 
uppfällbar med en sinnrik konstruktion så att man 
får bra läsavstånd till papperet och bra läsvinkel. 

Kan även användas hopvikt för att läsa på avstånd.  
Inställningar görs på skärmen i menyer med storstil. 
Den högupplösta HD-kameran gör bilden bra även i 
liten förstoring.

Tekniska fakta 

• Steglöst inställbar förstoring 1,5–18 ggr
• Batteridrift: 3 timmar
Storlek: 137x88x23 mm
Vikt: 294 g

Compact 7HD
Compact 7HD                         Art nr 7350037469084

Litet och lätt förstoringshjälpmedel med 7” skärm 
och HD-kamera med autofocus. Uppfällbar skärm 
gör att lämpligt läsavstånd till papperet och bra läs-
vinkel erhålls. Kan även användas hopvikt för att läsa 
på avstånd. Inställningar görs på skärmen i menyer 
med storstil. Högupplöst HD-kamera gör bilden bra 

även i liten förstoring.

Tekniska fakta 

• Steglöst inställbar förstoring 2–24 ggr
• Batteridrift: 3 timmar
Storlek: 190x130x26,7 mm
Vikt: 640 g

14
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Candy 4HD
Candy 4HD          Art nr 7340119100592

Elektroniskt förstoringsglas med HD-kamera, 4,3 “ 
skärm och bra handtag. Bra och stabil förstorad bild.

Flexibel användning: 
• Lätt att läsa och skriva under med det inbyggda

läs/skriv-stället. 
• Använd handtaget även vid läsning av t ex skyltar på 
   “halvlångt” håll.
• Lätt att ändra förstoring, färger och ljus.
• Stor och tydlig klocka ingår.

Tekniska fakta 
• Förstoring: 2–11 ggr 
Storlek: 140x75x35 mm
Vikt: 240 g 

Compact 4HD
Compact 4HD           Art nr 7350037469190

Läshjälpmedel/elektroniskt förstoringsglas med 4,3” 
skärm och HD-kamera med autofocus. Kan användas 
”på fri hand” eller placeras i medföljande hållare (fäst 
med magneter). Monterad hållare gör det lätt att 

läsa text på papper med bra läsvinkel. Inställningar 
görs på skärmen i menyer med storstil. Högupplöst 
HD-kamera gör bilden bra även i liten förstoring.

Tekniska fakta 
• Steglöst inställbar förstoring: 1,7–12 ggr
• Skärmupplösning: 480x270
• Batterikapacitet: ca 3 timmars kontinuerlig 
   användning
Storlek med hållare: 130x94x73 mm
Storlek utan hållare: 130x82,5x27,5 mm 
Vikt: 230 g
Vikt, hållare: 135 g

15
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Guide
Guide  Art nr 7350037464836

Guide Braille Art nr 7340119100776

Program, i första hand avsett för synskadade utan 
datorvana. Mycket lättanvänt (svårt att göra fel) trots 
många funktioner. Talsyntes och förstoring finns in-
byggda i programmet, inga andra hjälpmedel behövs. 

Guide ”tar över”  Windows – man kan inte utan 
vidare lämna Guide. Allt man gör i datorn, gör man 
i Guide´s lättanvända menyer, med förstoring och 
tal. Mus behöver ej användas, man går i menyer och 
trycker RETUR för att välja det man vill göra (eller 
använder kortkommandon). Man kan skriva dokument 
och E-post, men Guide har även en bra kalender där 
man kan skriva in händelser för varje timme och slå 

på påminnelser i förväg. Bra adressbok, kalkylator, 
ordbok, uppspelningsprogram för ljud och filmer och 
möjlighet att surfa på Internet. Man kan även ringa 
med Skype, skicka snabbmeddelande (t ex MSN), 
bränna CD och DVD och lyssna på internetradio och 
Podradio.

Kopplar man en skanner till datorn kan man även 
läsa text på papper (en bra OCR-funktion).

Nytt i Guide, version 9 är t ex att det är enkelt 
att ladda hem talböcker från MTM (Legimus) och 
läsa dem i Guide eller föra över dem till en bärbar 
Daisyspelare. Guide 9 fungerar även till datorer med 
pekskärm och har bl a ett tydligt skärmtangentbord.

Det finns även en variant av Guide som styr punkt-
displayer.
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SuperNova
SuperNova Access Suite           Art nr 7350037461415 

SuperNova Screen Reader           Art nr 7350037461354

SuperNova Magnifier                   Art nr 7350037461477 

SuperNova Reader Magnifier      Art nr 7350037461576

SuperNova är en serie förstorings- och skärmläsnings-
program från Dolphin, varav SuperNova Access Suite 
– ett skärmläsningsprogram med förstoring, är det mest 
avancerade. SuperNova Screen Reader är ett skärmläs-
ningsprogram utan förstoring, SuperNova Magnifier 
ett program med bara förstoring och förstoringspro-
grammet SuperNova Reader Magnifier 
har även talsyntes.

Tack vare textutjämningsfunktionen True Font är 
textförstoringen tydlig i alla förstoringslägen.

Supernova hanterar flera skärmar. Det innebär att 
man kan ha förstoring på sin dator även om man visar 
en presentation utan förstoring med projektor (man 
kan välja många olika funktioner med flera skärmar).

Bra integration med datorns videodrivrutiner inne-
bär att man kan göra t ex uppgraderingar av video-
drivrutiner utan att behöva installera om SuperNova.

Praktiska tillbehörsprogram som t ex Internetradio 
och podradiospelare ingår.

Talsyntesrösterna Vocalizer ”Alva” (SE), ”Oskar” 
(SE), ”Serena” (UK), RealSpeak ”Alva” (SE) och       
Eloquence ”Reed” (US) följer med, förutom till Super-
Nova Magnifier.

Supernova fungerar till både Windows 7 och 
Windows 8.

Nytt i version 14 är bl a bokhyllan som gör det en-
kelt att ladda ner talböcker från MTM (Legimus). Det 
finns även stöd för pekskärmar med ett tydligt skärm-
tangentbord. Till Access Suite och Screen Reader 
ingår numera en OCR-funktion som gör det enkelt att 
läsa in text från en scanner. 
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Zoomtext
Zoomtext Magnifier           Art nr 7350037461729 

Zoomtext Magnifier/Screenreader  Art nr 7350037461743 

Zoomtext Mac            Art nr 7350037469527 

Förstoringsprogram som förstorar allt på skärmen 
vilket gör det lätt att använda alla program för syn-
svaga. Textutjämning för alla färger. Bra inställnings-
möjligheter för mus och skrivmarkör gör det lätt att 
hitta dem på skärmen. Färgerna på skärmen kan 
ändras för att synas bättre. Varianten Magnifier/
Screenreader styr även talsyntes (talsyntes köps 
separat). Programmet är översatt till svenska.
Inställbar förstoring: 1,25–36 ggr

Infovox 4
Infovox 4                         Art nr 7350037469619 

SAPI-Talsyntes med valbara röster, bland annat de 
bästa svenska talsyntesrösterna Emil, Elin, Erik och 
Emma men även den populära enklare rösten Ingmar 
och dialektrösterna Mia (Skånska) och Kal (Göte-
borgska). Man kan också välja mellan flera engelska 
röster samt bland annat tyska, franska och arabiska. 
Totalt finns 62 röster på 26 språk.
     Levereras på USB-minne. Kan installeras från detta 
på tre datorer plus att talsynteserna kan användas 
från USB-minnet (alltså en bärbar talsyntes). De lokala 

installationerna utförs direkt från USB-enheten (ingen 
DVD behövs) men fungerar sedan helt fristående.
     Infovox 4 har fullt stöd för både 32- och 64-bitars 
operativsystem och skärmläsare.

18
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JAWS
Jaws Pro  Art nr 7350037461637

Jaws Standard Art nr 7350037461620

Program för styrning av talsyntes och punktdisplay till 
Windows-program. Kan styra Infovox talsynteser och 
punktdisplayer från bland annat Optelec och Papen-
meier. Man kan göra inställningar (script) så att de 
flesta program kan användas. Till exempel finns script 
till JAWS som gör Internet Explorer bra att använda 
för att surfa på Internet.
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Braillex EL c
Braillex EL 40 c, plana celler         Art nr 7350037468445

Braillex EL 40 c, konkava celler    Art nr 7350037468643  

Braillex EL 60 c, plana celler        Art nr 7350037468469

Braillex EL 60 c, konkava celler    Art nr 7350037468650

Braillex EL 80 c, plana celler        Art nr 7350037468476

Braillex EL 80 c, konkava celler    Art nr 7350037468667

Kompakta punktdisplayer från tyska Papenmeier.  
Försedd med Easy Access Bar, en lång tangent längs 
displayens hela framkant som kan röras upp, ner, till 
vänster och till höger. Finns med plana och konkava 
celler och med läsrader på 40, 60 eller 80 celler.  

Tekniska fakta
• Dubbla cursor routing-tangenter
• Ansluts till dator via USB och får även strömförsörj-
   ning via USB
• Fungerar till alla ledande skärmläsare, bland annat  

Supernova och JAWS
Storlek: 17,5x92,5 mm, längd 40-tecken 298 mm, 
60-tecken 426,5 mm, 80-tecken 555 mm
Vikt: 40 celler 640 g, 60 celler 910 g, 80 celler 1170 g

Braillex Live 
Braillex Live, plana celler Art nr 7350037469985

Braillex Live, konkava celler         Art nr 7340119100370

Braillex Live+, plana celler           Art nr 7350037469992

Braillex Live+, konkava celler       Art nr 7340119100387

Braillex Live 20 Art nr 7340119100820

20- eller 40-teckens punktdisplay från pålitliga tyska 
Papenmeier med tangentbord och Bluetooth-
anslutning. Finns både med punkttangentbord och 
QWERTY-tangentbord och fungerar bra att använda 
till telefoner och plattor (och naturligtvis dator). Den 
är, liksom de andra punktdisplayerna i Braillex-serien, 
försedd med Easy Access Bar, en lång tangent längs 
displayens hela framkant som kan röras upp, ner, till 
vänster och till höger. Det gör att man kan navigera 
läsraden över skärmen utan att flytta händerna oav-
sett var på läsraden man befinner sig.

20
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ALVA BC
Alva BC640           Art nr 7350037461996

Alva BC680           Art nr 7350037463891

Små punktdisplayer som kan anslutas via USB eller 
Bluetooth (trådlöst) till dator, handdator eller mobil-
telefon.
     Trots det lilla formatet finns bekväma tumtangen-
ter för navigering och även Cursor Routing-tangenter 
som flyttar markören till utpekat ställe. Finns med 
läsrader på 40 och 80 tecken.

Vikt: 40-tecken 725 g, 80 tecken 1140 g 
Storlek: 75x18 mm, längd 40-tecken 338 mm, längd 
80-tecken 594 mm

ALVA BC 640 Comfort
Alva BC 640 Comfort         Art nr  7340119100196

Lättanvänd punktdisplay med 40-teckens läsrad och 
punkttangentbord. Idealisk till läsplattor och smart-
phones. Kan anslutas via USB eller Bluetooth. Har 
inbyggd skärmläsare till PC (NVDA), vilket gör att den 
kan anslutas helt utan installation till datorer. Inbyggd 
anteckningsfunktion som kan användas även när den 
inte är ansluten till någon annan enhet. Drivrutiner 
finns till alla populära skärmläsare såsom JAWS och 
Supernova.

Tekniska fakta
• Laddas via USB
• Upp till 10 timmars batteridrift
• Fungerar till Apple, Android, Linux och Windows
Vikt: 780 g

ALVA USB 640 Comfort
Alva USB 640 Comfort           Art nr 7340119100424

Liten och enkel punktdisplay som ansluts via USB till 
dator. Får även ström via USB. Trots att punktdisplay-
en är liten finns bekväma tumtangenter för navige-
ring och även Cursor Routing-tangenter som flyttar 
markören till utpekat ställe. 

Storlek: 33,8x7,5x1,8 cm
Vikt: 540 g

Easylink 12
Easylink 12           Art nr 7350037460470

Litet anteckningshjälpmedel med tolv punktceller. 
Har sex punkttangenter, mellanslag, kontroll-, shift- 
och två funktionstangenter. Joystick istället för pil-
tangenter. Trådlös anslutning (Bluetooth). Idealisk att 
använda till iPhone, och iPad. Nu med Cursor Routing 
i form av touch-tangenter.
Tio timmars batteridrift.

Storlek:151x96x21 mm
Vikt: 260 g
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Braille Sense U2 
Braille Sense U2 Art nr 7340119100554

Braille Sense U2 QWERTY Art nr 7340119100547

Användbart anteckningshjälpmedel som båda har 
talsyntes (Infovox), svartskriftsdisplay och snabb pro-
cessor – det mesta man kan önska sig av ett anteck-
ningshjälpmedel och är dessutom mycket lätt.

Braille Sense U2:
32 punktceller och punkttangentbord 

Braille Sense U2 QWERTY:
32 punktceller och vanligt tangentbord. 

Tekniska fakta
• Display för seende, inbyggd LCD och VGA-kontakt 
   för vanlig datorskärm (ej QWERTY).
• Bluetooth kan användas för bl a headset, skrivare 
   och tangentbord.
• Interface: 3 USB, 1 mini-USB mini, plats för SD-
   minneskort
• Nätverk: inbyggd Ethernet, WLAN (IEEE802.11 
   b/g/n), support för 3G modem
• Navigation: inbyggd GPS-mottagare och elektronisk 
   kompass
• Minne: 32 GB 
• Batteritid: 17 timmar, laddningstid 5 timmar
Storlek: Braille Sense U2, 250x128x39mm
     Braille Sense U2 QWERTY, 250x157x20 mm 
Vikt: 924g 
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Braille Sense U2 Mini  Art nr 7340119100561

Anteckningshjälpmedel med 18 punktceller, punkt-
tangentbord och talsyntes (Infovox). Svensk version.
Mycket användbar. Har det mesta man kan önska sig 
av ett anteckningshjälpmedel, dessutom mycket lätt.

Tekniska fakta
• Inbyggt 4 Gb minne
• Bra MP3-spelare, samt Daisyspelare och radio
• Inbyggd Bluetooth och Wireless LAN. 
   Internet kan nås via WLAN 
• Inbyggd GPS-mottagare och elektronisk kompass 
• Förutom ordbehandling finns bl a program för 
   kalender, adressbok, E-post och klocka
• Batteritid: 9 timmar, 2 timmars laddningstid 
   2 batterier och separat laddadre ingår
• Video Display External Portable LCD (optional), 
   remote PC viewing via ActiveSync
• Interface: 1 mini-USB, plats för SD-minneskort
• Nätverk: WLAN 802.11 b/g/n, Bluetooth
• Navigation: inbyggd GPS-mottagare och elektro
   nisk kompass
• Appar: Filhanterare, Ordbehandlare, Dropbox,
   Kalender, Adressbok, Kalkylator, Databashanterare,
   YouTube, Mediaspelare, DAISY-spelare, FM-Radio, 
   Web browser, E-mail, RSS, Google Talk, Twitter, 

Braille Sense U2 Mini

   Terminal för skärmläsare (fungera som punktdisplay
    till dator), BookShare download, Google Maps,
• Filformat: HBL, DOC, DOCX, XLS, XLSX, RTF, TXT,
   BRL, BRF, EPUB, PDF, HTML/XML (through Web 
   browser). 
• Media Files: YouTube, MP3, MP 4, WAV, ASF, OGG,
   WMA, M4A, M3U, PLS, Audible, WMV, FLAC, MID,
   ACC DAISY Content: DAISY 2.0/2.02/3.0, NIMAS 
   1.1, BookShare.org, NLS, Open Library, Learning 
   Ally 

Storlek: 172x90x27 mm
Vikt: 425 g

BRAILLE EDGE 40
Braille Edge 40 Art nr 7340119100578

40-teckens punktdisplay med många funktioner. 
Förutom att ansluta till dator via USB eller Bluetooth  
kan man göra anteckningar och läsa text utan dator. 
Bra punkttangentbord och lång batteritid (20 timmar). 
Text kan sparas på och läsas från SD-minneskort.

Storlek: 31x10x2,3 cm
Vikt: 785 g
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Index Basic 
Index Basic            Art nr 7350037462214

Punktskrivare som skriver på båda sidor av traktor-
matat papper. Svensktillverkad. Snabb skrift, 300 sidor 
per timme. 
     Inbyggd nätverksport gör att punktskrivaren kan 
anslutas direkt till nätverket och ge den en egen IP-
adress. Andra möjliga anslutningsatlernativ är skrivar-
port, serieport och USB.

Storlek: 18x56x25 cm
Vikt: 7,6 kg

Index Braille Box
  

Index Braille Box            Art nr 7350037467448

Produktionsskrivare för lösblad med arkmatare för 
400 papper. Skriver 800 sidor per timme. Låg ljud-
volym vid utskrift.

Storlek: 720x900x710 mm
Vikt: 65 kg

Index Everest 
Index Everest            Art nr 7350037462221

Punktskrivare som skriver på båda sidorna av arkmatat 
papper. Papper placeras i arkmataren och kommer ut 
rätt sorterade, färdiga att läsas eller bindas in. Svensk-
tillverkad. Skriver 290 sidor/timme. 
    Inbyggd nätverksport gör att punktskrivaren kan 
anslutas direkt till nätverket och ge den en egen IP-
adress. Andra möjliga anslutningsalternativ är skrivar-
port, serieport och USB. 
     Man kan skriva ut halvformat, t ex på A3-papper 
som sedan viks till ett A4-häfte. Skrivaren förviker 
vilket gör det är lätt att vika häftena. Bra häftapparat 
finns som tillbehör.

Storlek: 120x520x410 mm
Vikt: 12 kg
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Ljudhuv Index Everest
Index Everest V4  Art nr 7340119100653

Eleganta och effektiva ljudhuvar som passar 
punktskrivarna Index Everest och Index Basic. 
Golvmodeller. 

Tekniska fakta:
• Passar både för utskrift av lösblad och häften 
• Ljudnivå vid utskrift; 58 (dB)
• Passar pappersformat A3, A4. letter och 11x17 tum
• 50 utskrivna ark får plats
• Levereras färdigmonterad
• Kylning med inbyggd fläkt i skrivaren
Storlek; 60x39x92 cm (kartongstorlek 71x53x109 cm)
Vikt: 23 kg (transportvikt 29 kg)

Punktkonverteringsprogram
Index-Direct-Braille Ingår utan kostnad

Dubury Braille Translator Art nr 7350037468162

Word CX Pro  Art nr 7350037467059

Word CX Standard Art nr 7350037467042

Word CX Förenklad Art nr 7350037467363

För att skriva ut punkt från vanliga filformat behövs 
ett punktkonverteringsprogram som gör om texten 
till bra svensk punktskrift. Ett alternativ är att använda 
den drivrutin som följer med Index punkt-skrivare, 
Index-Direct-Braille. Med den installerad kan man 
skriva ut PDF-filer och Wordfiler direkt på Index.

25 

Ljudhuv Index Basic
         

Index Basic  Art nr 7340119100660

Tekniska fakta:
• Inbyggd papperskniv 
• Kräver Basic-D V4 firmware 1.5.2
• Ljudnivå vid utskrift; 63 (dB)
• 100 utskrivna ark får plats
• Levereras färdigmonterad
• Kylning med inbyggd fläkt i skrivaren
Storlek; 60x36x62 cm (kartongstorlek 71x50x79 cm)
Vikt: 19,6 kg (transportvikt 25 kg)
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ClearReader+
ClearReader+          Art nr 7350037466991

ClearReader+ Basic         Art nr 7350037467806

ClearReader+ är en snabb och lättanvänd läsmaskin 
som är lätt att flytta. Det uppladdningsbara batteriet 
räcker för 4 timmars kontinuerlig användning eller 48 
timmars standby.
    ClearReader+ ser ut som en gammaldags transistor-
radio och är ännu enklare att använda. När ett papper 
ska läsas trycker man på kameraarmen så att den fälls 
upp, placerar pappret som ska läsas framför apparaten 
och trycker på den stora knappen på ovansidan. Efter 
några få sekunder startar uppläsningen med svenska 
talsyntesröster.
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De bästa svenska talsyntesrösterna från Infovox ingår. 
Totalt finns 63 talsyntesröster på en mängd olika språk 
att välja mellan.
    Teckenigenkänningen är förbättrad och inlästa texter 
kan sparas på ett USB-minne.
    Feature Pack och bildskärm kan köpas till. Då kan 
uppläst text visas i valfri förstoring och lästa ord mar-
keras. Basic-varianten har inget batteri. 

Storlek: 23x24x10 cm
Vikt: 2,5 kg

26



www.polarprint.se

 

Trekker Breeze
Trekker Breeze           Art nr 7350037460289

Talande, GPS-baserat orienteringshjälpmedel som är 
lättanvänt för gravt synskadade. Viktig funktion är att 
kunna spela in en väg man sedan ska följa. 

Märken läggs in genom inspelade talmeddelanden 
som spelas upp när man passerar dem. Har ”var är 
jag”-knapp som talar om vad som finns i närheten. 
Vägnamn och intressepunkter meddelas automatiskt. 

Man kan söka en viss adress. För att skriva in den-
na används knapparna på Breeze på samma sätt som 
man skriver på en mobiltelefon. Den inskrivna adres-
sen sparas som en destination i listan med favoriter 
och man kan sedan bli guidad dit. 

Innehåller kartor för Sverige, Norge, Finland och 
Danmark.

Storlek: 127x50x25 mm
Vikt: 200 g

Eye Pal, Eye Pal Solo/Reader
Eye Pal Reader           Art nr 7350037468544 

Eye Pal Solo             Art nr 7350037464751 

Eye Pal            Art nr 1350037467301

Lägg det som ska läsas på lådan och vänta på att 
det läses upp med den svenska talsyntesrösten Alva. 
Så enkelt och snabbt är det att använda Eye Pal Solo 
och Reader. Läsningen med talsyntesen startar bara 
några sekunder efter att papperet lagts på. 

Eye Pal är nästan lika enkel att använda men an-
sluts till en dator. Den består av en liten lättranspor-
terad kamera och ett talande datorprogram.
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Förstoringsglas med ljus, Optelec PowerMag+

Belysningen består av en lysdiod (LED) som drivs av 3 st 1,5 volts AAA-batterier. Dioden är 5 mm och lämnar ett 
starkt och kallt vitt ljus. Förstoringsglasen är tänkta för mobil användning och levereras med ett mjukt tygfodral 
som skyddar mot repor vid transport.

Strömbrytaren som används för att slå på belysningen är mörkt blå, en god kontrast till de i övrigt vita försto-
ringsglasen. Utformningen av strömbrytaren, med ett tydlig och skarp kant, gör det lätt att slå av ljuset även om 
handfunktionen inte är perfekt. Batterierna håller för 50–60 timmars användning.

Förstoringsglas, ljus 7x/24D      Art nr 7350037466793

Förstoringsglas, ljus 8x/28D      Art nr 7350037466809

Förstoringsglas, ljus 10,75x/39D  Art nr 7350037466717

Förstoringsglas, ljus 13x/48D     Art nr 7350037466724

Förstoringsglas, ljus 15x/56D    Art nr 7350037466731

Förstoringsglas, ljus 3,5x/10D     Art nr 7350037466748

Först glas, ljus 3,5x/10D vinkl      Art nr 7350037466755

Förstoringsglas, ljus 4x/12D         Art nr 7350037466762

Förstoringsglas, ljus 5x/16D         Art nr 7350037466779

Förstoringsglas, ljus 6x/20D      Art nr 7350037466786

Förstoringsglas

Ljusluppar

Ljuslupp PM+ 8x/28D Art nr 7350037466700

Ljuslupp PM+ 10,75x/39D Art nr 7350037466625

Ljuslupp PM+ 13x/48D  Art nr 7350037466632

Ljuslupp PM+ 15x/56D  Art nr 7350037466649

Ljuslupp PM+ 3x/8D Art nr 7350037466656

Ljuslupp PM+ 4x/12D Art nr 7350037466663

Ljuslupp PM+ 5x/16D  Art nr 7350037466670

Ljuslupp PM+ 6x/20D Art nr 7350037466687

Ljuslupp PM+ 7x/24D  Art nr 7350037466694
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Kikare
2,75x8, närgräns 14 cm  Art nr 7350037464584

3x20, närgräns 22 cm        Art nr 7350037464577 

4x12, närgräns 20 cm Art nr 7350037464591

6x16, närgräns 25 cm  Art nr 7350037464607

6x16 gummerad, närgr 25 cm      Art nr 7350037464614 

8x20, närgräns 28 cm Art nr 7350037464621

8x20 gummerad, närgräns 28 cm Art nr 7350037464638

8x30 gummerad, närgräns 50 cm Art nr 7350037464652

8x50, närgräns ca 2 m Art nr 7350037464683

10x20, närgräns 41 cm Art nr 7350037464645

14x20, när gräns 43 cm Art nr 7350037464676

6x16 binokulär, närgräns 3 m       Art nr 7350037464706

8x21 binokulär, närgräns 3 m       Art nr 7350037464720

10x25 binokulär, närgräns 4 m     Art nr 7350037464713

Förstoringsstenar och läslinjaler
Läslinjal 140 mm       Art nr 7350037466922

Läslinjal 200 mm  Art nr 7350037466939

Förstoringssten 50 mm  Art nr 7350037466816

Förstoringssten 65 mm Art nr 7350037466823

Förstoringssten 80 mm  Art nr 7350037466830

Scribolux
Scribolux           Art nr 7350037463495

Lupp på ben med LED-belysning. Bra när man vill skri-
va med belysning och förstoring, t ex fylla i blanketter. 
Batterier ingår (3 st AAA). 

Tekniska fakta
• Förstoring: 2,8 ggr 
Storlek: 100x75 mm, höjd 75 mm

Macrolux
Macrolux, 2,2 ggr förstoring        Art nr 7350037463488

Macrolux, 3,6 ggr förstoring        Art nr 7350037467318

Förstoringshjälpmedel med LED-belysning. Ligger an 
mot underlaget och ger alltid rätt fokus.
Batterier ingår (3 st AAA).

Storlek: 90x35x70 mm.
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Colorino
Colorino           Art nr 7350037460562

Enkel svensktalande färgindikator som kan detektera 
150 olika färger. Tre olika volymlägen. Levereras med 
två 1,5 V AA-batterier och en liten väska.

Storlek: 110x50x25 mm
Vikt: 85 g

TatraPoint
Tatrapoint           Art nr 7350037462375

Tatrapoint Adaptive Röd          Art nr 7350037462399

Tatrapoint Adaptive Blå               Art nr 7350037462382

Mekaniska punktskriftsmaskiner för A4-papper (max-
bredd 235 mm). Skriver max 34 tecken per rad. Ett 
papper i taget rullas in i maskinen. Hög kvalitet på 
punktskriften.
     Inställbara marginalstopp på både vänster och 
höger sida. Klocka som varnar fem tecken från radens 
slut. Levereras med transportväska.

Adaptive-modellerna har justerbart tangentbord. 
Avståndet på tangenterna kan ändras för att passa 
händernas storlek, t ex för barn. 

Storlek: 240x250x90 mm 
Vikt: 2,6 kg, Adaptive 2,9kg

Touch Memo
Touch Memo           Art nr 7350037467790

Märksystem för gravt synskadade. Består av en 
avläsningsenhet samt ett antal etiketter för märkning 
av föremål. Man fäster etiketten på det föremål som 
ska märkas, för märkapparaten mot etiketten och ett 
meddelande talas in. Det spelas sedan upp när man, 
vid ett senare tillfälle, för apparaten mot etiketten. 
     Etiketterna kan återanvändas genom att man 
spelar in ett nytt meddelande. I leveransen ingår flera 
typer av självhäftande etiketter och plastknappar som 
kan fästas t ex på kläder. 2 GB minne som kan lagra 
83 timmar ljud. Inbyggt batteri, laddare ingår. Bra 
ljudkvalitet. 

Etiketter som medföljer (fler kan köpas till):
120 taktila självhäftande etiketter
40 släta självhäftande etiketter
60 släta tvättbara självhäftande etiketter
24 plastetiketter som t ex kan sys fast på kläder

Storlek: 163x23x25 mm 
Vikt: 45 g
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Svensktillverkat svällpapper
Format A4  Art nr 7350037462498

Format A3  Art nr 7350037462481 

Svällpapper för framställning av taktila bilder. Bilden 
ritas direkt på svällpapperet eller överförs i kopierings-
maskin. Svärtade ytor sväller, höjs och blir taktila när 
papperet körs genom en svällpappersvärmare. 
Extra temperaturtåligt. 
Passar de flesta kopieringsmaskiner.

PIAF
Piaf            Art nr 7350037462474

Snabb, lättanvänd svällpappersvärmare med regler-
bar effekt. Klarar upp till A3-format. Ger pip-signal 
när nästa ark kan laddas.

Tydliga tangentbord
Svart med gula tecken          Art nr 7350037469176

Svart med vita tecken          Art nr 7350037469169

Gula tangenter, svarta tecken     Art nr 7350037469183

VIG-keys, svart med vita tecken  Art nr 7350037462405

VIG-keys, svart med gula tecken Art nr 7350037462412

Dolphin Tangentbord Art nr 7340119100639

Logic Keyboard ven till Apple Art nr se hemsida

Flera alternativa tangentbord med extra tydliga tecken
för personer med synnedsättning. Svensk tecken-
uppsättning. USB-anslutning. VIG-keys har graverade 
tecken och håller även i övrigt en högre kvalité.

Tangentbordsdekaler
Versaler                          Art nr 7350037462429

Gemena                          Art nr 7350037462436

Även för funktionstangenter       Art nr 7350037462443

Svart text på gul bakgrund         Art nr 7350037462450

Självhäftande, stora och tydliga tecken att fästa på 
vanligt tangent bord. 
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Teleskopkäppar
Kort, 67-123 cm               Art nr 7350037464935 

Mellan, 78-145 cm          Art nr 7350037464942 

Lång, 90-172 cm           Art nr 7350037464959
  

Tillverkad i kolfiber för styrka och låg vikt. Levereras 
som standard med hållbar keramisk doppsko, men 
finns även med andra doppskor. 

Vikt: 175 g

UltraLITE
4 sektioner, 97–142  cm   Art nr se hemsida

5 sektioner, 97–162  cm Art nr se hemsida

6 sektioner, 117–162 cm Art nr se hemsida

Barnkäpp, 62–87 cm  Art nr se hemsida

Lätt, stark och hopvikbar teknikkäpp tillverkad av kol-
fiberarmerad plast. Skarvarna mellan sektionerna
är tillverkade av aluminium för bästa precision. Har 
”golf-handtag”. Kan fås med de flesta typer av dopp-
skor men levereras som standard med ”Roller Tip”. 
Levereras i intervaller om 5 cm.  

Markeringskäpp, kolfiber
Markeringskäpp, kolfiber                     Art nr se hemsida

6- eller 7-delad vit markeringskäpp av kolfiber. Bra, 
stabila rörskarvar av aluminium med ”Finger Guard”, 
plastdelar som skyddar fingrarna från kolfiber. Levere-
ras med en enkel doppsko, men även andra doppskor 
finns som tillbehör. Enkelt och behagligt handtag. 

Finns i längder med 5 cm intervall, 6-delad i längd-
erna 92–107 cm, 7-delad i längderna 112–127 cm.
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Försäljare
040-97 17 00
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Utbildare
040-97 17 70

Marcus Eriksson
Försäljare
090-13 95 73

m
ar

cu
s.

er
ik

ss
o

n@
p

o
la

rp
ri

nt
.s

e

Sabina Fornhem
Försäljare
08-442 42 72

sa
b

in
a.

fo
rn

he
m

@
p

ol
ar

p
rin

t.
se

PERSONAL

b
er

ti
l.f

ri
d

se
n@

p
o

la
rp

ri
nt

.s
e

Bertil Fridsén
VD Polar Print
0470-390 30

th
o

m
as

.g
o

th
b

er
g

@
p

o
la

rp
ri

nt
.s

e

Thomas Gothberg
Försäljare
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HUVUDKONTOR
Polar Print
Box 950
971 28 LULEÅ

Umeå
Box 7982
907 19 Umeå
Tel 090-13 95 72
Besöksadress:
Tvistevägen 47C
907 36 Umeå

Teknisk hjälp och support
Tel 020-82 69 13
info@polarprint.se
help@polarprint.se

Polar Prints butik i Stockholm, När glasögon inte räcker...   
Här finns ett stort sortiment av hjälpmedel att prova
under sakkunnig ledning.

Tel 0920-20 34 30

Stockholm
Liljeholmsvägen 30
117 61 Stockholm
Tel 08-442 42 70

Besöksadress:
Tåggatan 4
973 31 LULEÅ

Växjö
Merkuriusvägen 3
352 64 Växjö
Tel 0470-390 30

Malmö
Gasverksgatan 2
211 29 Malmö
Tel 040-97 17 00


