COMMUNICATIE
Brailleschrijfmachines
020000035
Perkins standaard.
Mechanische brailleschrijfmachine
met bewegende printknop, max.
papierbreedte 29 cm
(42 lettertekens/lijn).
Intrekbare handgreep.
Inclusief correctiepen en
beschermhoes.
Afmetingen:
L39 cm x b23 cm x h15 cm.
Gewicht ca 4,80 kg.
020002022
De Tatrapoint Adaptive is een lichte,
mechanische brailleschrijfmachine
met een aanpasbaar klavier
naargelang één- of tweehandig
gebruik.
Geschikt voor zowel grote handen als
kleine kinderhanden. Kan de tekst
weergeven op zowel braillepapier als
dymo-tape. Stille toetsaanslag.
Aanpasbare linker- en rechtermarges.
Een belsignaal voor het regeleinde.

Toebehoren
020001493
Lederen beschermhoes voor Perkins
standaard.

020002163
Tapijt voor Perkins.
Vermindert het geluid van de
Perkins-typemachine.

020000533
Perkins dymotape frame, kan op elke
perkins brailleschrijfmachine
geplaatst worden.

020000060
Adapter voor smal papier, te
bevestigen op de brailleschrijfmachine.

0200002198
7 toetsen die het standard klavier van
de Perkins brailleschrijfmachine
(R0035) vervangen voor eenhandige
bediening.

020000027
Blista standaard.
Mechanische stenobrailleschrijfmachine.
Gewicht ca 1,2 kg.
Kleur donkergroen.

020000030
Oproltoestel voor Blistapapier.

020001214
Klemmen voor dymo Eurotype, set
van 2 stuks.

020000046
Klemmen voor stenobandjes MB19.

Brailleschrijven
020000419
Metalen regel 1 lijn, 25 cellen,
exclusief prikpen.

020000053
Metalen regel.
2 lijnen, 16 cellen.

020001384
Prikbord in kunststof.
9 lijnen.
21 cellen.

020000432
Senior prikbord in kunststof.
29 lijnen.
34 cellen.

020001829
Prikbord met lat, in kunststof,
exclusief prikpen.
24 lijnen.
23 cellen.

020000039
Prikpen, afgerond.

020001363
Prikpen, plat.

020001823
Prikpen, zadelgreep.

020001907
Prikpen onder de vorm van
balpenmodel met teflon
correctiepunt.

020001553
Prikbord in kunststof.
4 lijnen, 15 cellen.
Inclusief prikpen.

020001825
Houten correctiepen met antirolknop
om braillepunten te corrigeren.

020000173
Braillelettertang “Reizen” RL-350, in
kunststof, voor dymotapes van 9 mm
en 12 mm.
Model kan wijzigen naargelang de
voorraad.
Rood of zwart handvat.
020001349
Doorschijnende
dymotape “Reizen” 9 mm x 3 m.
020000297
Doorschijnende
dymotape “Reizen”12 mm x 3 m.
020002188
Dymotape 9 mm x 3 m.
Kleur : zwart.
Verkocht per 3 rollen.

Diversen
020001134
Bord voor het plaatsen van
brailleblokjes (Unilock).

PAP17
Braillepapier 160 gr.
A4 formaat: 29,7 cm x 21 cm.
100 vellen.

020000226A
Zelfklevende etiket van 20,5 x 20 cm
voor brailleschrift (per etiket).

020000028
Stenorol voor Blista
brailleschrijfmachine.

020001019
Sleutelhanger, draaibare kubusvorm
met de 6 punten van het
brailleschrift.

Zwart / wit schrijven
020001350
Adresboek met grootletterschrift in
alfabetische volgorde.
Formaat A5 met ringband.
Engelstalige versie.

020001486
Adresboek met grootletterschrift in
alfabetische volgorde.
Formaat A5 met ringband.
Nederlandstalige versie.
020001464
Adresboek met grootletterschrift in
alfabetische volgorde.
Formaat A5 met ringband.
Franstalige versie.
020001903
Adressenmap met ringen onder de
vorm van losse bladen.
Formaat A4.
Engelstalige versie.

020001904
Adresboek met grootletterschrift in
alfabetische volgorde.
Engelstalige versie.
Afmetingen: 19 cm x 24 cm.
Met ringband en zwarte viltstift.

020002309
Agenda 2022.
Formaat A4.
1 blad/week.
Franstalige versie.

020002310
Agenda 2022.
Formaat A4.
1 blad/week.
Nederlandstalige versie.

020002311
Scheurkalender (1 blad per dag) in
grootletterschrift.
Formaat A4.
Franstalige versie.

020002312
Scheurkalender (1 blad per dag) in
grootletterschrift.
Formaat A4.
Nederlandstalige versie.

020002313
Kalender 2022, hangmodel.
Formaat A3.
1 blad/week.
Franstalige versie.

020002314
Kalender 2022, hangmodel.
Formaat A3.
1 blad/week.
Nederlandstalige versie.

020002315
Kalender 2022.
Formaat A5.
1 blad/week.
Kan ook als hangmodel gebruikt
worden.
Franstalige versie.
020002316
Kalender 2022.
Formaat A5.
1 blad/week.
Kan ook als hangmodel gebruikt
worden.
Nederlandstalige versie.

020000260A
Handschriftgeleider.
A4 formaat.
Afmetingen : 24 x 32 cm.
Samengesteld uit 17 lijnen
van 18,5 x 1,1 cm.
Sjabloonprincipe uitgevoerd in
boekvorm zodat het papier niet kan
verschuiven.
020001824
Handschriftgeleider in karton.
A4 formaat.
Afmetingen: 21,3 x 32,1 cm.
Samengesteld uit 13 lijnen
van 16,5 op 1,4 cm.
Met neerklapbaar rooster.

020000417
Handschriftgeleider A5 formaat,
sjabloonprincipe uitgevoerd in
boekvorm zodat het papier niet kan
verschuiven.
Afmetingen : 15 x 21 cm.
Samengesteld uit 12 lijnen
van 13 x 1,01 cm.

020001562
Handschriftgeleider voor omslagen,
sjabloonprincipe, plastiek.

020001267
Handschriftgeleider voor
handtekening, plastiek.

020000564
Voorgelijnd wit briefpapier,
formaat A4.

020002004
Voorgelijnd geel briefpapier,
formaat A4, bredere ruimte tussen
de lijnen.

Diversen
020001170
Super viltstift, zwart.

020001359
Super viltstift, rood.

020002087
Viltstift, zwarte fijne vezelpunt.
Schrijft niet door het papier.

020002088
Viltstift, rode fijne vezelpunt.
Schrijft niet door het papier.

020002106
Viltstift, blauwe fijne vezelpunt.
Schrijft niet door het papier.

Telefoons
020001796
Topic Big Button, telefoon met grote
toetsen (2,5 cm x 2,0 cm),
witte cijfers op zwarte achtergrond,
13 geheugens waarvan
3 geheugentoetsen onder vorm van
grote fototoetsen (nummers direct
oproepbaar), lichtsignaal bij oproep,
handenvrij bellen,
laatste nummerherhaling, instelbaar
hoorn en luidsprekervolume, geschikt
voor dragers van gehoorapparaten.
020002122
Fysic FX-3940.
Senioren telefoon met groot verlicht
display.
Kleur : zwart.
Extra luid gespreksvolume (+ 60 dB).
Extra Luid belvolume (+ 85 dB).
Telefoonboek met 50 geheugens.
3 directe snelkiestoetsen waaronder
SOS toets.
Naam- en nummerweergave.

020001905
Doro phoneEasy 311 c, telefoon
uitgerust met witte cijfers op grote,
zwarte toetsen, 3 directe
geheugentoetsen, instelbaar volume
en optische signalering voor
binnenkomende oproepen.
020002154
Doro Secure 347.
Telefoon met grote toetsen, duidelijk
gescheiden.
4 geheugentoetsen, alarmknop.
2 afstandsbedieningen met hanger
waaronder één waterbestendig.
Zichtbare belindicatie door middel
van knipperlicht.
Regelbaar volume van zowel handset
als luidspreker en beltoon.

020002208
Swissvoice Xtra 1150.
Vaste telefoon met grote toetsen en
2 directe geheugens (M1, M2).
Mogelijkheid om 9 geheugens op te
slaan op de cijfertoetsen met
uitspraak van de naam van de
persoon die u belt.
Witte cijfers op zwarte achtergrond
met braille markeringen.
Spraakweergave van de gekozen
cijfers (7 talen).
Groot display met
achtergrondverlichting.
Beltoon kan worden versterkt tot
85 dB.
Tijdens gesprek via de handset kan
het volume versterkt worden : keuze
tussen standaardmodus (4 regelbare
niveaus) of audio-boost (tot 30 dB).

020002207
Swissvoice Xtra 3355 Combo.
Vast en draagbaar toestel met 4
directe geheugentoetsen.
4 fototoetsen op het basisstation en
4 toetsen A,B,C,D op de handset.
Deze geheugens hebben een
belsignaal met spraakweergave van
de naam van de beller maar vereist
een voorafgaand abonnement bij uw
telecom operator.
De numerieke toetsen 1 tot 9 kunnen
eveneens favoriete contacten
opslaan.
Groot display met lichtblauwe
achtergrondverlichting.
Witte cijfers op zwarte achtergrond
met braille markeringen.
Spraakweergave van de gekozen
cijfers (9 talen).
Extra luide beltoon (tot 90 dB).
Tijdens het gesprek, mogelijkheid om
het volume te versterken: 6 niveaus
of audio-boost (tot 40 dB).
Geïntegreerd antwoordapparaat met
30 minuten opnametijd.
De leessnelheid van het bericht kan
vertraagd worden.
Geschikt voor dragers van
gehoorapparaten.

020002377
Geemarc Fototelefoon 100.
Grote, contrasterende toetsen,
witte cijfers op zwarte achtergrond.
3 directe geheugens M1, M2, M3.
8 geheugentoetsen met foto’s.
Tijdens de oproep, mogelijkheid tot
activatie audio-boost (tot 30 dB).
Volumeregeling luidspreker voor
handvrij bellen.
Geschikt voor gehoorapparaten.
Werkt zonder stroomadapter.
Kleur: wit.
020001723
Doro PE110, draadloze telefoon,
toetsen met spraakweergave van de
cijfers en contrasterend LCD-display
met achtergrondverlichting,
8 snelkiestoetsen en telefoonboek
voor 100 namen.
Handenvrij, knipperlicht voor
inkomende oproepen, volume
versterker (+10db), geschikt voor
dragers van gehoorapparaten.

020001734
Doro PE110 DUO versie.
020001759
Oplader voor telefoon Doro PE110.

020002381
Doro PE115, draadloze telefoon.
Idem R1723.
Met antwoordapparaat,
duur opnametijd bericht : 15 min.
Geheugencapaciteit : 59 berichten
(inclusief eigen bericht).
020002307
GSM Doro 780X eenvoudig te
bedienen.
Beperkt tot 3 oproepnummers,
SMS enkel in ontvangst.
De noodtoets laat toe om
automatisch een alarmoproep te
sturen naar de
5 voorgeprogrammeerde nummers.
SIM-kaart formaat : microSIM.

020002225
GSM Doro 6060.
Klaptelefoon met nummerweergave
aan de buitenkant.
Groot scherm : regelbare grootte van
karakters en keuze uit 4 contrasten.
Verlicht toetsenbord.
4 sneltoetsen : camera, favoriete
contacten, zaklamp, berichten.
9 snelkiesnummers.
Extra luid en helder geluid.
Geschikt voor dragers van
gehoorapparaten.
Bluetooth.
Andere functies : e-mail,
weersinformatie, assistentieknop.
SIM-kaart formaat : microSIM.
020002382
GSM Doro 5860 4G.
Zwarte toetsen met witte cijfers,
verlicht toetsenbord.
Groot verlicht kleurendisplay.
Instelbaarheid tekstgrootte.
Telefoonboek voor 500 namen met
elk 3 nummers.
8 snelkiesnummers, SOS-toets.
Formaat simkaart : micro sim.
Kleur : rood of zwart afhankelijk van
de voorraad.

020002089
GSM Primo 413 by Doro.
Klaptelefoon met oplaadstandaard.
Verlicht toetsenbord met gescheiden
nummers.
Assistentie-knop.
3 nummers direct oproepbaar.
Camera, Bluetooth, FM radio,
zaklamp.
Geheugencapaciteit : 300 namen.
Verkrijgbaar in rood, blauw of zwart
naargelang de voorraad.

020002327
GSM Emporia Pure.
Eenvoudig in gebruik.
Toestel met grote, contrasterende
toetsen, licht golvend.
Belangrijke functies zoals menu- en
vergrendelknop bevinden zich aan de
zijkant van het apparaat.
Toets met directe toegang naar
contacten.
Mogelijkheid tot vergroting van tekst
op het scherm.
SOS-knop met
5 noodoproepcontacten.

020002277
GSM emporia ACTIVE glam.
Klapmodel.
Grote gecontrasteerde toetsen
duidelijk gescheiden.
2 directe geheugentoetsen.
Toets met directe toegang naar
contacten.
Contactenlijst met voice assistentie
(alfabetisch of naamkeuze).
Toetsen met spraakweergave van de
nummers alsook duidelijke weergave
op het scherm.
SOS-functie aan de achterkant van
het toestel.
Buitendisplay met led-meldingen :
berichten, oproepen, batterijniveau.
Formaat SIM kaart : nano.
020002341
GSM Fysic FM-50.
Dit toestel is speciaal ontworpen voor
senioren.
De display is uitgerust met 4 grote
toetsen waar foto’s kunnen op
aangebracht worden van 4 favoriete
contacten.
Geen numeriek toetsenbord.
De SOS-noodknop laat toe een
bericht te sturen naar 5 personen bij
acute hulp.
Dankzij de GPS-functie weten zij de
exacte locatie zodat deze personen u
eenvoudig kunnen vinden.
Toetsenvergrendeling aan de
linkerzijkant van het toestel.
Kleur : zwart.

020002209
GSM Amplicomms Power Tel M7510.
Klapmodel.
LCD scherm met hoge resolutie.
Toetsenbord met duidelijk gescheiden
nummers.
3 directe geheugens (M1, M2, M3).
Extra luide beltoon, instelbaar tot
ca. 90 dB.
Volume handset: +35 dB.
Toetsen met spraakweergave van de
nummers.

020002258
MiniVision 2-Kapsys.
GSM met spraakfunctie, druktoetsen,
zonder aanraakscherm.
Duidelijk voelbare- en goed uit elkaar
staande toetsen.
Belangrijkste functies : telefoon,
contacten en berichten.
Voor de spraakopdrachten is een
internetverbinding noodzakelijk.
Menu in lijstvorm of pictogram.
SOS-functie.
Aanpasbare tekstgrootte en
kleurencontrasten.
5 aanpasbare scroll- en spreek
snelheden.
Bijkomende functies in deze versie
zijn de locatiebepaling en de
dictafoon.
Bluetooth, wifi.
Nano Simkaart.

020002308
Blindshell Classic Lite is een
sprekende GSM, eenvoudig in
gebruik.
Vereist geen internetverbinding.
Verlicht toetsenbord met zwarte
toetsen en witte karakters.
Contrast, spraaksnelheid en
tekstgrootte instelbaar.
10 sneltoetsen.
SOS-functie.
Micro Sim.
Gewicht : 111 gram.
Afmetingen : 133 x 57 x 13 mm.

020002397
De nieuwe Blindshell Classic 2 met
spraakfunctie onderscheidt zich van
zijn vorig model door middel van
grote, zeer goed voelbare toetsen.
Zwarte toetsen met witte cijfers.
Bevat tevens een menu met meer
geavanceerde communicatie
mogelijkheden zoals Whatsapp.
Keuze uit 10 niveaus qua volume.
Voor de spraakopdrachten is een
internetverbinding noodzakelijk.
Noodoproepen en gelokaliseerde
SMS-berichten via assistentie
SOS-toets.
Kleur : rood.

020002393
OCR scanspot stand.
Vervaardigd uit aluminium is deze
standaard uiterst geschikt om
eenvoudig te scannen met uw
telefoon.
Plaats uw A4-blad in de hoek,
gevormd door de twee schuine armen
van het statief, om een optimale
opname te verkrijgen.
Gemakkelijk in en uit plooibaar.
Opgevouwd is de standaard ongeveer
29 cm lang en 4 cm breed en diep.

Toetsenborden computers
020001280
Toetsenbordstickers voor computer of
schrijfmachine “QWERTY”.
Zwarte achtergrond met witte
karakters.

020002041
Toetsenbordstickers voor computer of
schrijfmachine “QWERTY”.
Witte achtergrond met zwarte
karakters.

020002042
Toetsenbordstickers voor computer of
schrijfmachine “QWERTY”.
Zwarte achtergrond met witte
karakters.

020002043
Toetsenbordstickers voor computer of
schrijfmachine “QWERTY”.
Gele achtergrond met zwarte
karakters.

020002044
Toetsenbordstickers voor computer of
schrijfmachine “QWERTY”.
Zwarte achtergrond met gele
karakters.

020002214
Toetsenbordstickers voor computer of
schrijfmachine “AZERTY”.
Zwarte achtergrond met witte
karakters.

020002215
Toetsenbordstickers voor computer of
schrijfmachine “AZERTY”.
Witte achtergrond met zwarte
karakters.

020001501
Toetsenbordstickers met brailleschrift
voor computer of schrijfmachine
“QWERTY”.
Zwarte achtergrond met witte
karakters.

020001502
Toetsenbordstickers met brailleschrift
voor computer of schrijfmachine
“QWERTY”.
Witte achtergrond met zwarte
karakters.

020001503
Toetsenbordstickers met brailleschrift
voor computer of schrijfmachine
“QWERTY”.
Gele achtergrond met zwarte
karakters.

020001731
Toetsenbord Cherry.
Toetsenbordindeling “AZERTY”.
Met zichtbare cijfers en letters van
groot formaat.
Zwarte karakters op witte
achtergrond.

20001779
Toetsenbord Nero.
Toetsenbordindeling “AZERTY”.
Met flexibel USB LED.
Gele letters en cijfers op zwarte
achtergrond.
USB-poort x 2.
020001778
Toetsenbord Nero.
Toetsenbordindeling “AZERTY”.
Met flexibel USB LED.
Zwarte letters en cijfers op gele
achtergrond.
USB-poort x 2.
020001780
Toetsenbord Nero
Toetsenbordindeling “AZERTY”.
Met flexibel USB LED.
Zwarte letters en cijfers op witte
achtergrond.
USB-poort x 2.
020001781
Toetsenbord Nero.
Toetsenbordindeling “AZERTY”.
Met flexibel USB LED.
Witte letters en cijfers op zwarte
achtergrond.
USB-poort x 2.

020002009
Toetsenbord Astra.
Toetsenbordindeling “AZERTY”.
Met grote contrasterende toetsen en
achtergrondverlichting.
Witte cijfers en letters op zwarte
achtergrond.
Dimmer met 5 regelbare niveaus van
lichtintensiteit.
USB-poort x 2.
Geschikt voor Windows 2000, XP,
Vista 7, 8, 10.
020002081
Toetsenbord Alba, voor MAC.
Toetsenbordindeling “AZERTY”.
Met flexibel USB LED.
Zwarte letters en cijfers op witte
achtergrond.
USB-poort x 2.
020001807
Flexibel USB LED voor toetsenbord
“Nero”.

020002270
Bluetooth Mini-toetsenbord voor PC.
Toetsenbordindeling “AZERTY”.
Zwarte letters en cijfers op witte
achtergrond.
Werkt op 2 batterijen AAA,
inbegrepen.

020002271
Bluetooth Mini-toetsenbord voor PC.
Toetsenbordindeling “AZERTY”.
Witte letters en cijfers op zwarte
achtergrond.
Werkt op 2 batterijen AAA,
inbegrepen.
020002164
Bluetooth Mini-toetsenbord voor iPad
en Mac.
Toetsenbordindeling “AZERTY”.
Zwarte letters en cijfers op witte
achtergrond.
Werkt op 2 batterijen AAA,
inbegrepen.

020002165
Bluetooth Mini-toetsenbord voor iPad
en Mac.
Toetsenbordindeling “AZERTY”.
Witte letters en cijfers op zwarte
achtergrond.
Werkt op 2 batterijen AAA,
inbegrepen.

