
 
Braille EDGE 40 
en av marknadens mest kompletta punktdisplayer! 

 
40-teckens läsrad, ett bra punkttangentbord och inbyggda funktioner som anteckningar och kalender gör 
BrailleEdge 40 till en av marknadens mest kompletta punktdisplayer. 
Anslut den till din dator eller smartphone via USB eller Bluetooth och använd den med ditt 
skärmläsningsprogram eller nyttja den som ett fristående anteckningshjälpmedel. Valet är ditt! 

 

Användarvänliga funktionstangenter 
BrailleEdge har två fyrvägsknappar för navigation samt åtta funktionstangenter (Esc, Tab, Ctrl, Alt, Shift, 
Ins, Win och Programtangenten (vanligen höger Win på ett PC-tangentbord). På detta sätt kombineras 
smidigheten med punktinmatning med fördelarna med funktionstangenterna på ett vanligt 
QWERTY-tangentbord. 

Inbyggda funktioner 
● Anteckningar 
● Kalender 
● Kalkylator 
● Stoppur / nedräkning 
● Alarm 

Lång batteritid 
BrailleEdge 40 kan arbeta på batteri i hela 20 timmar och laddas antingen via den medföljande laddaren 
eller via USB-anslutning till t.ex. dator. 

Utmärkt i skolan 
Den inbyggda anteckningsfunktionen gör att det går mycket snabbt att plocka fram BrailleEdge och 
börja anteckna under en lektion. 
 
Det tysta tangentbordet är mycket skönt att skriva på och placeringen av mellanslagstangenten mellan 
läsraden och punkttangentbordet gör den lätt att nå även för lite yngre skolbarn med mindre händer. 
Braille Edge erbjuder även ett s.k. tentaläge där de inbyggda funktionerna stängs av vilket gör att 
displayen i detta läge enbart kan användas till en dator. 
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Braille EDGE 40 
en av marknadens mest kompletta punktdisplayer! 

 

Tekniska specifikationer 
● Läsrad: 40 tecken med Cursor Routing 
● Tangentbord: punkttangentbord med funktionstangenter 
● Batteritid: 20 tim 
● Filformat: DOC, DOCX, BRF, TXT, RTF 
● Externt minne: upp till 32GB SDHC 
● Anslutningar: USB, Bluetooth 
● Inbyggda program: Anteckningar, Kalender, Klocka, Alarm, Kalkylator, Stoppur och Nedräkning 
● Storlek: 31 x 10 x 2,3 cm 
● Vikt: 785 gr  
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