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• Hulpmiddelen dagelijks leven 
− Optische vergroting 
− Loeplampen 
− Leeslampen 
− Verzorging en huishouden 
− Eenvoudige gsm-toestellen en telefoons 
− Smartphones met spraak 

• Vergroting met beeldscherm 
− Elektronische handloepen 
− Beeldschermloepen tafelmodel 
− Beeldschermloepen met camera voor dichtbij en op 

afstand 
− Beeldschermloepen: schoolsystemen 
− Beeldschermloepen met spraakweergave 

• Computeraanpassing 
− Vergroting met of zonder spraak en 

schermuitleesprogramma's 
− Spraaksyntheseprogramma's 
− Tekstherkenningsprogramma’s 
− Scanners 
− Toetsenborden 

• Luisterlezen 
− Daisy-spelers en dictafoons 
− Voorleestoestellen  

• Onze andere producten 
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Hulpmiddelen dagelijks leven 
Een ruim assortiment van deze hulpmiddelen is beschikbaar via de webshop. 
Details en aankoopmogelijkheid op www.sensotec.be 

 

 

Optische vergroting 
• Hulpmiddelen voor optische 

vergroting 
• Modellen met of zonder 

verlichting 

Van het merk Eschenbach.  

 

 

 

Loeplampen 
• Lampen met helder, niet 

flikkerend daglicht, 
gecombineerd met 
loepen.  

• Opzetloepen 
beschikbaar voor 
verschillende modellen  

Merken Daylight en 
Eschenbach.  

 

 

 

Leeslampen 
• Lampen met helder, niet 

flikkerend daglicht 
• Draagbare modellen, 

tafelmodellen en staande 
lampen 

• Daylight spaarlampen en 
LED-lampen 

Van het merk Daylight.  

 

 

 
Details over beschikbare modellen: www.sensotec.be 

http://www.sensotec.be/
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Verzorging en huishouden 
Een ruim assortiment hulpmiddelen, vooral met 
spraakweergave: 

• Gezondheid: personenweegschaal,… 
• Kantoor: sprekende rekenmachine, 

eurodetector,… 
• Keuken: sprekende microgolfoven, 

weegschaal,… 
• Huishouden: sprekende klok, batterijlader, 

labelpen,… 
Details over beschikbare modellen:  
www.sensotec.be 
 

 
  

NIEUW  
in ons 

gamma! 

Color-Star – CareTec 
• Uitgebreide kleurendetector 
• Handig, klein en licht 
• Detecteert tot 1000 kleuren 
• Verbeterde spraak & kleurdetectie 
• Primeur: het eerste toestel ooit dat de kleur en 

intensiteit van licht, doorschijnend materiaal en 
LED’s meet 

http://www.sensotec.be/
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Eenvoudige gsm-toestellen  
en telefoons 
Sensotec is verdeler van het Doro  en Kapsys gamma.  
Details over beschikbare modellen: www.sensotec.be 
 
 

Smartphones met spraak 

 

SmartVision 2 – Kapsys 
• Android-GSM met spraakweergave en vergroting 
• Weergave in groot formaat en hoog contrast 
• Menu’s in lijstweergave 
• Opdrachten en dicteren met spraakherkenning 
• Digitale loep met filters 
• Aanraakscherm en klavier met echte toetsen 
• Sprekende gebruikersinterface 
• Hulp op afstand 
• Brailleweergave op leesregel 

 
 

 

 

 

  

MiniVision– Kapsys 
• Dé nieuwste en eenvoudigste sprekende 

GSM 
• Eenvoudig bellen en bereikbaar zijn en 

toch alle essentiële functies ter beschikking 
• Scherm met grote letters in hoog contrast 
• Menu’s in lijstweergave 
• Geen aanraakscherm, bediening via goed 

voelbare druktoetsen en dicteren van tekst 
• Eenvoudig startscherm met tijd, datum, 

aantal gemiste oproepen en ongelezen 
berichten 

• Aanpasbare tekstgrootte, kleurcontrasten, 
scroll-snelheid 

• Premium spraakweergave, 
Nederlandstalige interface en stem, 5 
instelbare spreektempo’s 

• SOS-functie 
 

 

http://www.sensotec.be/
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Vergroting met beeldscherm 
Elektronische handloepen 

 

Mano Touch 4 – Reinecker 
• Aanraakscherm 3,6”: 9 cm diagonaal 
• Traploze vergroting: ca. 1 tot 20x  
• Eenvoudige bediening, virtuele knoppen met 

vibrerende feedback (indien gewenst)  
• Afdekkap dient ook als lees- en schrijfstatief 
• Afstandsmodus, tijdweergave, HDMI-aansluiting, 

Auto On/Off,  
• Inductielader (optie) 
• Gewicht: 200g 

 

Ruby XL HD - Freedom Scientific  
• Scherm 5”: 12,7 cm diagonaal 
• Traploze vergroting: 2x tot 14x  
• Beeldmasker en leeslijnen 
• Opslag 80 beelden, uitwisselbaar met PC 
• Inklapbaar handvat en opstaand scherm 
• Weergave in natuurlijke kleur of contrastkleuren 
• Oplaadbare batterij, 3 uur autonomie 
• Gewicht: 298g 

 

 

Ruby 7 HD - Freedom Scientific  
• Draagbare loep met kantelbare camera bovenaan 

het toestel: camera draait om zijn as 
• Scherm: 7” (17,5 cm) 
• Traploze vergroting: 2x tot 24x  
• Beeldmasker en leeslijnen 
• Opslag 105 beelden, uitwisselbaar met PC (usb) 
• Ingebouwde leesstand en opstaand scherm 
• Weergave in natuurlijke kleur of contrastkleuren 
• Oplaadbare batterij, tot 3 uur autonomie 
• Gewicht: 510g 
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explorē 5 – Humanware 

• Scherm: 5 inch (13.9cm) 
• Traploze vergroting:  2 tot 22 keer 
• Ruime kleuze kleurschema’s:16 kleurcontrasten 
• HD beeldweergave via de HD 5M pixel camera 
• Eenvoudige knoppenbediening 
• Afmetingen : 13.94 x 8.9 x 2,13 cm 
• Licht gewicht: 228g  
• Herlaadbare Li Polymeer batterij - 3 uur autonomie, 

3.5 uur oplaadtijd 
• Leesstandaard  
• Uitkvouwbare rubberen handgreep 
• Verbinding met TV  
• Inclusief draagtas en draagriem 

 
 

explorē 8 – Humanware 
• Scherm: 8 inch (20.4cm) 
• Traploze vergroting:  2 tot 30 keer 
• Ruime kleuze kleurschema’s:16 kleurcontrasten 
• HD beeldweergave via 2 HD 21M pixel camera’s, 

één voor dichtbij, één voor veraf 
• Aanraakscherm en eenvoudige knoppenbediening 
• Afmetingen : 20.4 x 15.32 x 2.4 cm 
• Licht gewicht: 580g  
• Herlaadbare Li Polymeer batterij – 4.5 uur 

autonomie, 2 uur oplaadtijd 
• Leesstandaard, uitvouwbare rubberen handgreep 
• Verbinding met TV  
• Inclusief beschermhoes 
 
 
 

Visolux Digital XL FHD – Eschenbach 
• Scherm: 12 inch (30.4cm) 
• Traploze vergroting:  2 tot 22 keer 
• Ruime kleuze kleurschema’s:14 kleurcontrasten 
• FHD beeldweergave, 1920x1820 pixels 
• LCD aanraakscherm- of knoppenbediening 
• Afmetingen : +/- 29 x 20 x 4 cm 
• Gewicht: 1050g  
• Herlaadbare Lythium-polymeer batterij – 2.5 uur 

autonomie, 4.5 uur oplaadtijd (via USB) 
• Ingebouwde uitklapbare steun 
• Connectiviteit: ingewoude HDMI- en USB-poort 
• Inclusief beschermhoes 
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Beeldschermloepen tafelmodel 

 

MagniLink Basic - LVI 
• Budgetvriendelijke beeldschermloep 
• 19” scherm 
• SD-camera 
• Bediening met tactiele knoppen op de monitor 
• Stabiel beeld met een goed contrast en heldere 

kleuren.  
• Goede uniform over de leestafel verspreide LED-

belichting  
• Afmetingen: 420 x 470 x 570 mm 

 

Mezzo Vario - Reinecker 
• Plaatsbesparend inklapbaar leessysteem 
• Full HD+camera - Autofocus LVHD-technologie 

(Low Vision High Definition) 
• Met anti-reflectie technologie 
• Natuurlijke of instelbare contrastkleuren 
• Leeslijn, beeldmasker, overzichtsmodus 
• Scherm: 19 inch LED breedbeeld, driedimensionaal 

verstelbaar 
• Vergroting van 1x tot 100x 
• Geschikt voor mobiel gebruik door draagtas en 

oplaadbare batterij  
• Gewicht: 6,2 kg 

 

 

MagniLink Zip- LVI 
• Verplaatsbare beeldschermloep  
• Ingebouwde leescamera en afstandscamera  
• Keuze tussen HD en full HD camera 
• Scherm: keuze tussen 13,3” et 17,3” 
• Geleidingslijnen 
• Vergroting: 

- Scherm 13”: 1,3-35x (HD) – 1,1-35x (Full HD) 
- Scherm 17”: 1,7-45x (HD) – 1,4-45x (Full HD) 

• Gewicht: 4,2 kg (13”) – 6,9 kg (17”) 
Optioneel:  

• PC-aansluiting 
• Tekstherkenning en spraakweergave 
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Videomatic VEO – Reinecker 
• LED-scherm, keuze uit 19”, 22”, of 24” 
• Full HD camera’s met traploze vergroting 
• Vergroot 1x - 100x 
• 60Hz LVHD-camera’s met anti-reflectie technologie 
• Afneembaar bedieningspaneel  
• Weergave in natuurlijke kleuren of instelbare 

combinaties van contrastkleuren 
• Instelbare leeslijn en  
• Overzichtsfunctie en dimbare LED-verlichting 
• Afmetingen (met 22” scherm): 51 x 60,5 x 56 cm 

Optioneel:  
• Switch voor aansluiting op pc 

 

Topaz XL HD – Freedom Scientific 
• Breed 24” beeldscherm, kantelbaar, draaibaar en 

verstelbaar in hoogte 
• Ergonomische bedieningsknoppen 
• LED-verlichting: klaar beeld zonder weerkaatsing 
• Leeslijnen, beeldmasker en positie-aanduiding 
• Freeze Frame: beeld pauzeren voor langere 

weergave 
• Vergroting:+/- 1,9x tot 67x 
• Weergave in ware kleuren of contrastkleuren 
• Afmetingen: 63,5 x 43,7 x 43,9 cm 

Optioneel: 
• Aansluiting op PC mogelijk met behulp van GEM 

software 
• In combinatie met OpenBook te gebruiken als 

voorleesoplossing 
 

 

MagniLink Vision - LVI 
• Modulair systeem 
• Autofocus camera, HD of Full HD  
• Schermgrootte: 23” 
• LED-verlichting 
• Bedieningspaneel met 3 draaiknoppen of 3 of 5 

druktoetsen 
• Weergave in natuurlijke kleuren of 4 instelbare 

combinaties van contrastkleuren 
• Vergroting: 2,0 - 60x 

Optioneel:  
• Software voor splitsen van het schermbeeld, opslag 

van beelden en video’s 
• Afstandscamera voor op school 
• Tekstherkenning en spraakweergave  
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Beeldschermloepen met camera voor 
dichtbij en op afstand 

 

Onyx Deskset HD – Freedom Scientific  
• Geïntegreerde camera- en beeldschermcombinatie 
• Lees- en afstandscamera in één, spiegelfunctie 
• Geheugen voor instellingen per camerapositie 
• Keuze uit 20”, 22” en 24” beeldscherm 
• Vergroting van 1x tot 100x 
• Leeslijn en beeldmasker 
• Freeze frame: beeld pauzeren 

Optioneel:  
• Tekstherkenning en spraakweergave 

 

 

Onyx Portable HD – Freedom Scientific  
• Flexibele camera met 3 standen: afstand, 

documenten en spiegelmodus 
• Laatste instelling wordt onthouden 
• Traploze vergroting: 1,9x tot 141x (22” scherm) 
• PC-aansluiting met GEM software 
• Freeze Frame: beeld pauzeren  
• Verstelbare leeslijnen en –maskers, overzichtsfunctie 
• Directe opslag mogelijk op SD-kaart 
• Gewicht: 1,95 kilogram 
• Beeldscherm niet inbegrepen 

Optioneel: 
• XY-tafel 
• Tekstherkenning en spraakweergave (mits pc-

aansluiting en extra software OpenBook) 

 

MagniLink S Premium 2– LVI 
• Plug & Play camera 
• Aan te sluiten op zowel monitor als op 

computer/laptop, Windows, Mac of chromebook 
• Zeer snelle USB 3.0-verbinding 
• Leescamera, afstandscamera, spiegelmodus 
• Gemakkelijk te verplaatsen, in enkele seconden 

samen te vouwen 
• Inclusief software (Windows/Mac) voor splitsen van 

het schermbeeld, opslag van beelden en video’s 
Optioneel:  

• Tekstherkenning en spraakweergave 
• Docking station met XY-leestafel 
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MagniLink Pro- LVI 
• Uitstekende FHD 1080p lees- /afstands- / 

spiegelcamera  
• Unieke werkhoogte: grote boeken passen onder de 

camera 
• Ergonomische regelpaneel met programmeerbare 

knoppen 
• Software voor PC/Mac – inclusief split software 
• Draagbaar- eenvoudig in en uit te klappen en wordt 

geleverd met draagtas 
Optioneel:  

• Tekstherkenning en spraakweergave 

 

MagniLink Zip- LVI 
• Verplaatsbare beeldschermloep  
• Ingebouwde leescamera en afstandscamera  
• Keuze tussen HD en full HD camera 
• Scherm: keuze tussen 13,3” et 17,3” 
• Geleidingslijnen 
• Vergroting: 

- Scherm 13”: 1,3-35x (HD) – 1,1-35x (Full HD) 
- Scherm 17”: 1,7-45x (HD) – 1,4-45x (Full HD) 

• Gewicht: 4,2 kg (13”) – 6,9 kg (17”) 
Optioneel:  

• PC-aansluiting 
• Tekstherkenning en spraakweergave 
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Beeldschermloepen: schoolsystemen 
 

 

MagniLink Schoolsysteem - LVI 
• Modulair systeem met leescamera, afstandscamera 

en beeldscherm en PC-aansluiting 
• In combinatie met  

o MagniLink Vision met ingebouwd scherm 
o MagniLink Vision Split met apart scherm 
o Magnilink S (draagbaar) met apart scherm, op 

laptop, met of zonder docking station 
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Beeldschermloepen met 
spraakweergave 
 

 

Onyx OCR – Freedom Scientific 
• Sprekende beeldschermloep 
• Autofocus HD-camera 
• OCR-camera 13 megapixels met heel snelle 

tekstherkenning 
• Vergroting 1,7x tot 131x - volledige A4 in beeld 
• 24” Full Color TFT breedbeeld aanraakscherm 
• Automatische detectie van de tekstzones 
• Meer dan 60 voorleesstemmen in 31 talen 
• Opslaan en openen van documenten op SD-kaart of 

USB-stick 
• Aanpasbare leessnelheid en -volume 
• Gewicht: 11,7 kg 

 

  

 

VEO VOX – Reinecker 
• Full HD beeldschermloep met voorleesfunctie 

en aanraakscherm 
• Haarscherpe vergroting en hoog contrast 
• Leest gedrukte teksten voor met een 

natuurlijke stem 
• Aanpasbare taal, spreekstem, volume en 

snelheid 
• Heel eenvoudige bediening via het 24” 

aanraakscherm met grote, duidelijke 
bedieningselementen 

• Keuze uit 2 voorleesmodi: doorlopend lezen en 
stilstaand beeld 

• Weergavemodi: natuurlijk beeld, kolom, 
tekstregel, woord, … 

• Gewicht: +/- 17 kg 
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Computeraanpassing 
Vergroting met of zonder spraak en 
schermuitleesprogramma's 

 

SuperNova Magnifier – Dolphin 
• Vergroting zonder spraakondersteuning 

 

SuperNova Magnifier & Speech – 
Dolphin 

• Vergroting met spraakondersteuning 
 
SuperNova Magnifier & Screen 
Reader – Dolphin 

• Schermuitleesprogramma met functies voor 
vergroting, spraak- en brailleweergave 

 
SuperNova Enterprise – Dolphin 

• Uitgebreide licentie voor werken op afstand: 
citrix en extern bureaublad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
ZoomText Magnifier – Freedom 
Scientific (VFO) 
 

• Vergroting zonder spraak  
• Op CD of USB-stick 
• ZoomText Camerafunctie: vergroten van 

drukwerk/voorwerpen via HD webcam 
• Combineerbaar met Topolino Smart en 

ImageReader 
• Ondersteuning touchscreen op selectie 

compatibele tablets (enkel vanaf Windows 8) 
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 ZoomText Magnifier Reader – 
Freedom Scientific (VFO) 

• Vergroting met spraak 
• Op CD of USB-stick 
• ZoomText Camerafunctie: vergroten van 

drukwerk/voorwerpen via HD webcam 
• Combineerbaar met Topolino Smart en 

ImageReader 
• Achtergrondlezer (MS): leest documenten voor 

terwijl je andere computertaken uitvoert 
• ZoomText Recorder (MS): zet tekst om in 

audio-opnames 
• Ondersteuning touchscreen op selectie 

compatibele tablets (enkel vanaf Windows 8) 
 

 

 
 
ZoomText FUSION – Freedom Scientific 
(VFO) 

• Combi-pakket van Zoomtext Magnifier Reader 
met het schermuitleesprogramma Jaws for 
Windows 

• Voor vergroting (tot 60x), spraak- en 
brailleweergave 

• Slechts een installatieprocedure en een 
activatiecode 

• Visuele ondersteuningsfuncties: verbeterde 
schermweergave en cursorweergave 

• Stemmen van hoge kwaliteit: Eloquence® en 
Vocalizer™ Expressive 

• Krachtige toetsenbordtoegankelijkheid, o.m. op 
internet 

• Schermfocus volgt synchroon met spraak en 
braille tijdens het lezen en navigeren 
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Spraaksyntheseprogramma's 

 

SensoSpeak - Sensotec 
• Klembordlezer met geïntegreerde 

spraaksynthese 
• Stemmen van hoge kwaliteit (Nuance Vocalizer) 
• Met Vlaamse stem Ellen 
• Meertalig 

 

 

infovox4 - Acapela 
• Spraaksyntheseprogramma met stemmen van 

hoge kwaliteit op USB-stick, Incl. 3 installaties 
op PC 

• Keuze uit meerdere talen, tot 5 stemmen 
• Nieuw: Colibri-stemmen met zeer goede 

verstaanbaarheid bij hoge leessnelheid 
• Aanpasbare toonhoogte  
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Tekstherkenningsprogramma’s 

 

Kurzweil 1000  –  
Cambium Learning Technologies i.s.m. 
Sensotec 

• Tekstherkenning- en voorleesprogramma 
• Geïntegreerde meertalige spraaksynthese van 

hoge kwaliteit 
• Uitgebreide editeer- en voorleesfuncties 
• Herkent automatisch taal, kolommen en 

paginapositie 
• Volledige spraakondersteuning 
• Bevat de digitale Van Dale 

pocketwoordenboeken 
• Compatibel met Windows 7, 8, 8.1, 10 
• Leest en maakt Daisy-boeken 
• Compatibel met MS Office 

 

Kurzweil 3000 –  
Cambium Learning Technologies i.s.m. 
Sensotec 

• Tekstherkenning- en spraaksyntheseprogramma 
• Uitgebreide functies voor lees- en 

schrijfondersteuning 
• Uitgebreide hulpmiddelenset voor in het 

onderwijs 
• Ook geschikt voor personen met dyslexie en 

andere lees- en schrijfbeperking 
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Scanners 

 

Draagbare kleine scanners – Canon 
• met USB-voeding 
• CanoScan LiDE 

 

 

Boekenscanners – Plustek 
• Scant boeken tot in de vouw, zonder de rug van 

het boek te beschadigen 
• Eenvoudige bediening – sneltoetsen met 

voorinstellingen voor scanopties 
• Plustek OpticBook 3800: snelle boekscanner   

(7 sec. / A4 kleurenpagina) 
• Plustek OpticBook 4800: supersnelle 

boekscanner (3,6 sec. / A4 kleurenpagina)  
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Toetsenborden 
 
 

 

Slim Line – Logickeyboard 
• Zeer dun Azerty toetsenbord met grote 

letters 
• Maakt weinig geluid 
• Hoog contrast: zwart toetsenbord met gele 

toetsen en zwarte letters of met zwarte 
toetsen en witte of gele letters  

• USB-aansluiting 
• Inclusief USB-lampje 

 
 

 

XL Bluetooth toetsenbord -  
Logickeyboard 

• Azerty-klavier met grote letters 
• Hoog contrast: witte letters in groot formaat 

op zwarte toetsen 
• Bluetooth verbinding mogelijk met PC, 

laptop, iPhone, iPad, iPod en Android 
• Werkt met Windows / Mac / iOS / Android 
• Klein formaat: 28,8 cm x 12,3 cm 

 

 

ZoomText toetsenbord – AI² 
• Azerty toetsenbord met grote letters 
• Hoog contrast: zwart met witte letters of 

zwart met gele toetsen en zwarte letters 
• 12 programmeerbare toetsen voor de 

bediening van vergrotingssoftware ZoomText 
• USB-aansluiting 
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Luisterlezen 
Daisy-spelers en dictafoons  

 
 

Victor Reader Stratus 4 en Stratus 12 
– HumanWare 
• Speler voor Daisy-boeken, mp3 en audio 
• Leest van CD 
• Oplaadbare batterij en netstroom 
• Geïntegreerd handvat 
• Stratus 4:  

- eenvoudige navigatie met pijltjestoetsen 
- afdekplaat voor eenvoudig gebruik 

• Stratus 12:  
- uitgebreide navigatie met klavier 
- zoekfunctie 

 

Victor Reader Stratus 4M en Stratus 
12M – HumanWare 
• Zoals Victor Reader Stratus 4 en 12, met bijkomend: 
• Leest ook van SD-geheugenkaart, USB-stick 
• Opslag van Daisy-CD op geheugenkaart en USB 
• Stem voor het voorlezen van documenten in docx, rtf, 

txt, html, xml 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

PlexTalk PTN 2 – Shinano Kenshi  
• Speler voor Daisy-boeken, mp3 en audio 
• Leest van CD, SD-geheugenkaart, USB-stick 
• Afdekplaat voor eenvoudig gebruik 
• Stem voor het voorlezen van documenten in doc, txt, 

html, Daisy 
• Opslag van Daisy-CD op geheugenkaart en USB 
• Oplaadbare batterij en netstroom 

 

PlexTalk Linio– Shinano Kenshi 
• Kenmerken als PlexTalk PTN2, maar bijkomend: 
• LAN-verbinding en WiFi voor het lezen van on-line 

boeken, kranten en tijdschriften 
• Zoekfunctie 

 

Victor Reader Stratus 4H en Stratus 
12H – HumanWare 

• Leest bestanden van cd, SD-kaart en usb en downloadt 
ook boeken van je online boekenplank 

• Dankzij een UPGRADE van de Stratus 4M en Stratus 
12M naar een H model kan je toestel via Wifi op het 
internet gaan en Online Daisy-publicaties downloaden 
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Victor Reader Stream 2 – HumanWare 
• Compacte speler voor Daisy-boeken, mp3, audio, 

boeken en muziek in iTunes-formaat,… 
• Leest van SD-geheugenkaart, USB-stick 
• WiFi-verbinding voor het downloaden van on-line 

boeken, kranten en tijdschriften, webradio, lezen van 
wikipedia en wiktionary 

• Uitgebreide navigatie met klavier, bladwijzerfunctie 
• Stem voor het voorlezen van documenten in brf, txt, 

html, xml, docx, epub, Daisy 
• Geluidsopname via ingebouwde microfoon 
• Klok- en sleep-functie 
• Oplaadbare Li-ion batterij en netstroom, tot 15u 

autonomie, 5u laadtijd 
 

 

PlexTalk Pocket – Shinano Kenshi 
• Speler voor Daisyboeken, mp3 en audio 
• Leest van SD-geheugenkaart, USB-stick 
• Wifi-verbinding voor streaming en download 
• Stem voor het voorlezen van documenten in doc, 

docx, txt, html,… 
• Geluidsopname – opslag in mp3- of Daisy-formaat 
• Zoekfunctie 
• Opslag van Daisy-CD op geheugenkaart en USB 
• Oplaadbare batterij en netstroom, tot 10u autonomie 

 

 

PlexTalk Linio Pocket – Shinano 
Kenshi 
• Speler voor Daisyboeken, tekstdocumenten, mp3 en 

audio in verschillende bestandsformaten 
• WiFi-verbinding voor het lezen van on-line boeken, 

kranten en tijdschriften 
• Leest van SD-geheugenkaart, USB-stick 
• Intern geheugen: 8 GB 
• Stem voor het voorlezen van documenten in doc, 

docx, txt, html,… 
• Geluidsopname – opslag in mp3- of Daisy-formaat 
• Inclusief opname- en bewerkingssoftware 
• Oplaadbare batterij, tot 8u autonomie, 4u laadtijd 
• Spatwater- en schokbestendig 
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Milestone 312 Ace – Bones 
• Speler voor Daisy-boeken, tekstdocumenten, EPUB, 

Bookshare, mp3 en audio in verschillende 
bestandsformaten 

• Opname en beheer van gesproken notities 
• FM-zender waarmee je de Milestone via andere 

kanalen kunt laten afspelen. Met kanaalzoeker, 
geheugen voor zendfrequenties en opnamefunctie. 

• Sprekende klok, wekker en slaaptimer. 
• 12 GB intern geheugen, uitbreidbaar met SD-kaart 

met capaciteit tot 32 GB 
• Netstroom en ingebouwde oplaadbare batterij, 

autonomie: 20 uur, oplaadtijd: 3 uur 
• Opnametijd: 420 uur of +/- 17 dagen (intern 

geheugen) 
 

Optioneel: 
• Sprekende agenda 
• FM-radio 
• Fame kleurendetector 

 

Milestone 212 Ace – Bones 
• Speler voor Daisyboeken, mp3, audio en EPUB 2.0.1 
• Leest van SD-geheugenkaart tot 32 GB, USB-stick 
• Opname en beheer van gesproken notities 
• Intern geheugen: 2,5 GB –meer dan 80 uur opnames 
• Eenvoudige navigatie met 5 pijltjestoetsen 
• Stem voor documenten in txt, doc 
• Geluidsopname via ingebouwde of externe microfoon 
• Oplaadbare batterij voor meer dan 20 u autonomie 

 

 

Milestone 112 Ace – Bones 
• Memorecorder met uitstekende klankkwaliteit 
• Eenvoudig gebruik 
• Intern geheugen: 2,5 GB –meer dan 80 uur opnames 
• Aansluitbaar op pc via USB 
• Geïntegreerde luidspreker en microfoon 
• Hoofdtelefoonaansluiting 
• Oplaadbare batterij voor meer dan 20 u autonomie 
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Voorleestoestellen 

 

Reporter Smart – Sensotec 
• Meertalig voorleestoestel voor gedrukte 

tekst 
• Zeer eenvoudig in gebruik, geen 

computerkennis nodig 
• Volume, snelheid en stem aanpasbaar 
• Onevenaarbare tekstherkenning, ook bij 

kleine druk en moeilijke contrasten 
• Automatische taalherkenning  
• Daisy-functionaliteit, MP3-functionaliteit  
• Opslag op harde schijf,  SD, USB, SDHC-

geheugenkaart 
 

Webbox 3 – Solutions Radio 
• Online speler waarmee je verschillende media 

kunt beluisteren 
• Geen pc of pc-kennis nodig, eenvoudig te 

bedienen 
• Geeft toegang tot audio-kranten (De 

Standaard, Het Nieuwsblad, Het Belang van 
Limburg, De Tijd, De Morgen, Het Laatste 
Nieuws en Gazet van Antwerpen), -boeken en 
–tijdschriften, tv-ondertitels (VRT, Canvas, 
VTM, 2BE, Vier, Vijf en Vitaya en Nederlandse 
zenders), radiostations en nog veel meer 

• Met aansluitingen voor koptelefoon, SD-
kaart, USB-stick. Batterij inbegrepen. 

   

 

GOBox – Solutions Radio 
• Toestel dat via tekstherkenning alle 

Nederlandstalige ondertitels op je tv leest 
• Geen internet nodig, eenvoudig te bedienen 
• Via een HDMI-kabel aan te sluiten tussen de 

decoder en je televisie 
• Leest Nederlandstalige ondertitels bij live 

programma’s, ultra HD DVD’s, Netflix of bij 
uitgesteld kijken 

• Alleen te gebruiken of, tegen voordelig tarief, 
in combinatie met de Webbox mediaspeler 
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MagniLink Voice 2 – LVI 
• Meertalig voorleestoestel voor gedrukte 

tekst 
• Klein, compact, licht, draagbaar 
• Op netstroom en batterij 
• Zeer eenvoudig in gebruik, geen 

computerkennis nodig 
• Volume, snelheid, stem en lichtintensiteit 

aanpasbaar 
• Uitstekende tekstherkenning 
• Automatische taalherkenning  
• Leest zowel dikke boeken als losse vellen 
• Opslag op USB 

 

 

KNFB Reader (Enterprise) 
Sensotec en KNFB Reader, LLC  

• Tekstherkenning- en voorleesprogramma 
voor smartphone / tablet 

• Voor iOS, Android en UWP (Windows 10) 
• Leest gedrukte tekst en digitale 

beeldbestanden (pdf, jpg, …) 
• Herkent automatisch tekst, kolommen en 

paginapositie 
• Hulp bij het richten: vertelt of de randen 

van het document zichtbaar zijn en trilt 
wanneer je het toestel niet recht houdt 

• Foto’s nemen: automatisch, handmatig, met 
of zonder statief 

• Link naar Dropbox voor backup en delen 
van bestanden 

Onze andere producten 
Naast deze hulpmiddelen heeft Sensotec ook een uitgebreide catalogus 
gespecialiseerde hulpmiddelen voor blinde personen en voor personen met dyslexie 
of andere lees- en leerproblemen. Contacteer ons voor meer informatie. Je kunt 
natuurlijk ook steeds terecht op onze website www.sensotec.be.  

 
 

 

Sensotec Jabbeke 
Vlamingveld 8, B-8490 Jabbeke                         
T +32 50 39 49 49 

                                                             
Sensotec Hoevenen 

Antwerpse Steenweg 96, B-2940 Hoevenen-Stabroek | 
T +32 3 828 80 15  

Sensotec Jambes 

Rue de la Croix Rouge 39, B-5100 Namur                       
T +32 81 71 34 60  
 

E  sales@sensotec.be  

W www.sensotec.be 
 

http://www.sensotec.be/
mailto:sales@sensotec.be
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