
explorē 12
Förstora din 
vardag!

Explorē 12 är ett lättanvänt elektroniskt 
förstoringsglas med suverän bildkvalitet i full HD-
upplösning både för närbildsvisning och avstånd.

Explorē är lätt och kompakt och är därmed den 
perfekta följeslagaren i din aktiva vardag.

Explorē 12 är det största elektroniska 
förstoringsglaset i vår explorē-serie, och 
med dess 12-tums pekskärm blir det en 
idealisk lösning för alla som önskar ett 
större skärminnehåll. 

När Explorē används med det hopfällbara 
stativet blir det gott om utrymme för att 
läsa och skriva.

Enklare läsning med live-panorering
Använd dina fingrar på skärmen för att flytta 
runt i den förstorade bilden istället för att hela 
tiden behöva flytta läsmaterialet. 

Arbetshöjd 
16.5cm



Håll dig aktiv och engagerad 
Med sitt stora zoomområde möjliggör 
detta förstoringsglas i surfplattestorlek 
att du kan fortsätta med dina vardagliga 
aktiviteter såsom att läsa, skriva, måla, 
titta på bilder eller kartor och mycket 
mer.

Förstoring 
upp till 30x

Egenskaper

Polariserad LED-belysning för att 
minska bländning från blanka ytor
2 integrerade kameror - för närbilds-
visning och avstånd

Pekskärmsgester med justerbar 
ljusstyrka, automatisk avstängning 
och föredragen zoomnivå
2-30x förstoring med autofokus
Bildgalleri
Finns på 30 språk
17 färgkontrastval

Specifikationer

12" pekskärm med full HD-upplösning 2 
x 21 megapixel kameror
3,5 timmars batteri
Vikt: 1134 g, mått: 282,5 x 202 x 24 mm.
USB-C-kontakt för laddning och filöverföring
Högupplöst videoutgång

Vad finns det mer i kartongen?

Hopfällbart läsställ (tillval)
USB-C och högupplösta videokablar
Bärväska, skyddsfodral i neopren, rengöringsduk 
och ett matt skärmskydd
Användarmanual och snabbguide

Mer om Polar Print
Polar Print är specialiserade på hjälpmedel och datorsystem för personer som 
har synnedsättning eller som har läs- och skrivsvårigheter.

Målsättningen är att vara experter på att få hela system att fungera så att våra 
kunder kan kompensera sin funktionsnedsättning så långt det är tekniskt möjligt. 
Det innebär att Polar Print har ambitionen att vara experter på hjälpmedlen och 
att få dem att fungera optimalt för varje enskild användare.

På våra kontor finns demorum där de flesta hjälpmedel finns för utprovning. Där 
kan den senaste utrustningen visas och den kan provas under sakkunnig 
handledning av erfarna experter. Tag kontakt med närmaste kontor och boka tid 
för visning och utprovning.

För mer information om förstoringskamerorna  explorē 
kontakta Polar Print: 010-470 99 00
eller besök www.polarprint.se




