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Hösterbjudande
Det elektroniska förstoringsglaset Compact+ ersätts av
Compact+ HD. Det betyder att vi inte längre behöver de
tre demoapparater vi har. Vi säljer dem till kanonpris, 625
kr med moms (frakt tillkommer).

Christer Nilsson slutar
Efter 25 års framgångsrik anställning på
vårt kontor i Stockholm så slutar Christer
den 1 okt.

Vår trotjänare väljer nu att gå vidare i livet
och vi önskar honom en god framtid utanför
Polar Print.

Christer har i första hand arbetat med
förstoringshjälpmedel och Daisy, men har
förstås under 25 års anställning provat att
arbeta med alla möjliga sorters hjälpmedel.

Det senaste året har han varit projektledare
för vårt arbete med taltidningar.

I samband med Synmässorna så lanserar vi
vår produktkatalog för 2015.
Beställ den via hemsidan, www.polarprint.se,
eller ring närmaste kontor för att få ditt
exemplar om du inte fått ett på Synmässan.

I katalogen finns både helt nya hjälpmedel,
såsom Traveller HD och Prodigi Connect 12,
förbättrade hjälpmedel som t.ex. ClearReader+,
och en del gamla favoriter.
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Förbättrad läsmaskin
Den populära läsmaskinen ClearReader + har blivit snabbare och bättre
på att läsa!

Trots likadant utseende (nästan, färgen
är faktiskt lite ljusare) så är många
komponenter utbytta mot modernare
vilket gör att teckenigenkänningen går
snabbare och blir mer korrekt.
Funktionen är densamma som förut -
tryck på knappen så läses papperet
upp. Det går att välja om man vill läsa
spaltvis eller inte och ClearReader+ kan
byta språk automatiskt. Stort antal
språk och talsyntesröster att välja
bland.

I samband med lanseringen av nya ClearReader+ så passar vi på att
erbjuda kvarvarande exemplar av den äldre vaianten till lägre pris.

Vi har 2 st ClearReader+ som vi
använt som visningsmaskiner. De är
ett par år gamla men i gott skick. De
säljer vi nu för halva priset med 3 års
garanti!

Vi har dessutom kvar 4 st helt nya
ClearReader+ Basic, varianten utan
batteri. De säljer vi för 15.000 kr plus
moms. Vi har även en ClearReader+
Basic som används för visningar som
vi säljer för halva priset.

Gamla ClearReader+ säljs ut


