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Herkennen en voorlezen van tekst 

 

0BReporter Smart – Sensotec 
 Meertalig voorleestoestel voor gedrukte tekst 

 Zeer eenvoudig in gebruik, geen computerkennis 

nodig 

 Uitstekende geluidskwaliteit en voorleesstem 

 Volume, snelheid en stem aanpasbaar 

 Onevenaarbare tekstherkenning, ook bij kleine 
druk en moeilijke contrasten 

 Automatische taalherkenning  

 Daisy-functionaliteit, MP3-functionaliteit  

 Opslag op harde schijf, USB 

 

1BMagniLink Voice 2 – LVI 
 Meertalig voorleestoestel voor gedrukte tekst 

 Klein, compact, licht, draagbaar 

 Op netstroom en batterij 

 Zeer eenvoudig in gebruik, geen computerkennis 

nodig 

 Uitstekende geluidskwaliteit en voorleesstem 

 Volume, snelheid, stem en lichtintensiteit 

aanpasbaar 

 Uitstekende tekstherkenning 

 Automatische taalherkenning  

 Leest zowel dikke boeken als losse vellen 

 Opslag op USB 
 

 

2BKNFB Reader – Sensotec  
ism KNFB Reader, LLC  

 Tekstherkenning- en voorleesprogramma voor 

smartphone / tablet 

 Voor iOS en voor Android en Win 10 UWP 

 Leest gedrukte tekst en digitale beeldbestanden 

(pdf, jpg, …) 

 Herkent automatisch tekst, kolommen en 

paginapositie 

 Volledige spraakondersteuning 

 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 

 Beeld rechtzetten en bijknippen van foto 

 Tekstweergave ( hoog contrast of fotoweergave) 
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3BKurzweil 1000 – Cambium 

Learning Technologies i.s.m. 

Sensotec 
 Tekstherkenning- en voorleesprogramma 

 Meertalige stemmen 

 Herkent automatisch taal, kolommen en 
paginapositie 

 Tekstweergave met low vision-opties, instelbaar 

volgens individuele behoeftes: lettertype, 
grootte, letterafstand en kleur, beeldmasker en 
woordmarkering 

 Splitscreen-modus tussen weergave van OCR-

resultaat en origineel document 

 Ingebouwde zoekfunctie voor tekst 

 Bevat de digitale Van Dale 
pocketwoordenboeken 

 Leest en maakt Daisy-boeken en andere 

audiobestanden 

 Kan gecombineerd worden met diverse scanners 

en camera’s 
 

 

Scanners 

 

4BBoekenscanners - 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)  

 

 
 

 
5BDraagbare kleine scanners – 

Canon 
 met USB-voeding 

 CanoScan LiDE  
 



Catalogus hulpmiddelen voor blinde mensen 

 
p. 4 / 16 

Spraaksyntheseprogramma's 

 

6BSensoSpeak - Sensotec 
 Klembordlezer met geïntegreerde 

spraaksynthese 

 Stemmen van hoge kwaliteit (Nuance Vocalizer) 

 Met Vlaamse stem Ellen 

 Meertalig 
 

 

7BInfovox4 - Acapela 
 Spraaksyntheseprogramma inclusief stemmen 

van zeer hoge kwaliteit op USB-stick 

 Inclusief  3 installaties op PC 

 Keuze uit meerdere talen, tot 5 stemmen 

 aanpasbare toonhoogte  
 

Schermuitleesprogramma's 

 
 

 
 

 
 
 

 

8BSuperNova Magnifier & Screen 

Reader  - Dolphin 
 Schermuitleesprogramma voor Windows met 

functies voor vergroting, spraak- en 
brailleweergave, op CD of USB 

 

9BScreenReader - Dolphin 
 Schermuitleesprogramma voor Windows met 

weergave via spraak en braille, op CD of USB 
 

10BSuperNova Enterprise - Dolphin 
 Uitgebreide licentie voor werken op afstand: citrix 

en extern bureaublad, op CD of USB 

 

 

 

11BJAWS – Freedom Scientific / VFO 

(VFO) 
 Schermuitleesprogramma voor Windows 

 Mogelijkheid tot het maken van scripts om nog 
meer applicaties toegankelijk te maken 

 Remote Access: uitbreiding van licentie voor 
werken op afstand (enkel voor JAWS PRO) 

 Op CD of USB 
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12BZoomText FUSION – Freedom 

Scientific / VFO (VFO) 
 Combi-pakket van Zoomtext Magnifier Reader met 

het schermuitleesprogramma Jaws for Windows 

 Voor vergroting (tot 60x), spraak- en 

brailleweergave 

 Slechts 1 installatieprocedure en 1 activatiecode 

 Visuele ondersteuningsfuncties: verbeterde 

schermweergave en cursorweergave 

 Krachtige toetsenbordtoegankelijkheid, o.m. op 

internet 

 Schermfocus volgt synchroon spraak en braille 

tijdens het lezen en navigeren 

 

 

13BGuide Connect – Dolphin 
 Software met vergroting, hoge contrasten en 

spraak voor eenvoudig pc-gebruik met Windows 10 

 Schrijf en lees documenten, brieven, e-mail 

 Beluister audioboeken en je favoriete radio- of 

nieuwszender 

 Ga zonder moeite op het internet 

 Scan en laat je gedrukte post voorlezen 

 Hou je agenda en contactpersonen bij 

 
 

 
 

 
 
 

 
  

 

 

NIEUW  

in ons 

gamma! 
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Braille schrijven en lezen 

   
 

14BBrailleNote Touch – HumanWare 
 Tablet / Notitietoestel met spraak en 

brailleweergave 

 Met brailletoetsenbord en touchscreen 

 Met 18 of 32 braillecellen 

 Keysoft software voor eenvoudig gebruik 

 Android-omgeving voor open gebruik 

 Installatie van eigen apps is mogelijk 

 

 

 

15BBrailliant BI 14 – HumanWare 
 Brailleleesregel + toetsenbord 

 Ideaal voor onderweg, batterij heeft een 

levensduur van 15 tot 20uur 

 Functies: 

- 8-punts brailletoetsen 

- een spatiebalk voor notities 

- 14 hoogwaardige braillecellen met unieke 
touch-sensorrouters 

- handige duimtoetsen 

- navigatiejoystick 

- schuifschakelaar om te wisselen tussen de 

applicatie en de braille terminal modus 

 Connectiviteit:  

- Micro-USB voor het opladen en de verbinding 

met je pc 

- Combineer tot 5 Bluetooth-apparaten tegelijk 

- 1USB-verbinding 

 

 

16BBrailliant 80 – HumanWare 
 Brailleleesregel met 80 braillecellen 

 Eenvoudige duimtoetsen, commando- en navigatietoetsen 

 PC-Verbinding via Bluetooth of USB 

 Compatibel met JAWS, Supernova, Dolphin Screenreader en andere 

schermuitleesprogramma’s, VoiceOver (Mac, iPhone, iPad, iPod Touch), BrailleBack 
(Android smartphones en tablets) 
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Focus 80 Blue v5 – Freedom 

Scientific / VFO 

 Brailleleesregel met 80 
braillecellen en brailletoetsenbord 

 Uitgebreide set commando- en 

navigatietoetsen 

 PC-Verbinding via Bluetooth 4.1 (5 

simultane connecties) of 1 USB-C  

 Compatibel met JAWS, Supernova, Dolphin Screenreader en andere 

schermuitleesprogramma’s, VoiceOver (Mac, iPhone, iPad, iPod Touch), BrailleBack 
(Android smartphones en tablets) 

 Oplaadbare batterij met hoge autonomie 

 NIEUW: intern geheugen voor het schrijven, bewaren, openen en bewerken van 

tekst 

 
Focus 40 Blue v5 – Freedom 
Scientific / VFO 

 Brailleleesregel met 40 braillecellen en 

brailletoetsenbord 

 Uitgebreide set commando- en 

navigatietoetsen 

 Menutoets boven de cursor routing om snel 
te schakelen tussen kalender, klok, 

Bluetoothverbindingen en meer 

 Verbinding via Bluetooth 4.1 (5 simultane connecties) en 1 USB-C 

 Compatibel met JAWS, Supernova, Dolphin Screenreader en andere 

schermuitleesprogramma’s, VoiceOver  
(Mac, iPhone, iPad, iPod Touch), BrailleBack (Android smartphones en tablets) 

 Oplaadbare batterij met hoge autonomie 

 Robuuste behuizing met schokdempers en geïsoleerde braillecellen 

 NIEUW: intern geheugen voor het schrijven, bewaren, openen en bewerken van 

tekst 
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17BFocus 14 Blue v5 – 

Freedom Scientific / VFO 
 Draagbare, lichte maar toch zeer 

robuuste brailleleesregel met 14 
braillecellen en een toetsenbord 

met 8 brailletoetsen voor je 
smartphone of tablet met 

touchscreen 

 Intern geheugen voor het schrijven, bewaren, openen en bewerken van tekst 

 Geruisloze bediening via uitgebreide set commando- en navigatietoetsen 

 PC-Verbinding via Bluetooth 4.1 of  slijtvaste USB 3 C-connector, met menuknop om 

te schakelen tussen 5 bluetoothapparaten en 1 USB-apparaat zonder je connectie te 

verliezen 

 Compatibel met JAWS, Supernova, Dolphin Screenreader en andere 

schermuitleesprogramma’s, VoiceOver (Mac, iPhone, iPad, iPod Touch), BrailleBack 
(Android smartphones en tablets), Windows 10 

 Oplaadbare batterij via USB met hoge autonomie 

 Met draagtas en oplader 
 

 

18BBraillex EL 80c- Papenmeier 
 Brailleleesregel met 80 braillecellen met regelbare druk 

 Eenvoudige, ergonomische bediening 

 PC-Verbinding via USB 

 Navigatiebalk over de volledige lengte van de leesregel 

 Keuze tussen concave en vlakke celkappen 

 

 
 

 

19BBraillex EL 40c – Papenmeier 
 Brailleleesregel met 40 braillecellen 

met regelbare druk 

 Eenvoudige, ergonomische bediening 

 PC-Verbinding via USB 

 Navigatiebalk over de volledige lengte van de leesregel 

 Keuze tussen concave en vlakke celkappen 
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Braille drukken 

 

20BBasic V5 – Index Braille 
 Formaat A4 en breed formaat 

 Print enkelzijdig, dubbelzijdig, op kettingpapier 

 Draagbaar toestel 

 Werkt met Duxbury Braille Translator: 

 Duxbury voor complexere layout, idB voor 

eenvoudige layout 

 Verbinding via USB / USB-stick, Wi-Fi, netwerk, 

Bluetooth, mobiele toestellen 

 

21BEverest-D V5 – Index Braille 
 Flexibele brailleprinter met duidelijke bediening 

 Print enkelzijdig, dubbelzijdig op losse vellen A4 en 

A3 

 Werkt met Duxbury Braille Translator 

 Duxbury voor complexere layout, idB voor 

eenvoudige layout 

 Verbinding via USB / USB-stick, Wi-Fi, netwerk, 

Bluetooth, mobiele toestellen 

 

22BBraille Box V5 – Index Braille 
 Brailleprinter voor professioneel gebruik 

 Formaat: A3, Tabloid 11”x17" 

 Print enkelzijdig, dubbelzijdig en booklet 

 Printsnelheid: tot 900 A4-bladen per uur,  

300 tekens per seconde 

 Op losse vellen kopieerpapier uit papierlade met 

geoptimaliseerde pick-up functie 

 Capaciteit invoerlade: tot 400 bladen 

 Maximaal geluidsniveau: 60 dB 

 Werkt met Duxbury Braille Translator: 

 Duxbury voor complexere layout, idB voor 

eenvoudige layout 

 Verbinding via USB / USB-stick, Wi-Fi, netwerk, 
Bluetooth, mobiele toestellen 
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Brailleschrijfmachines 

 

23BTatrapoint Adaptive – Svec 

a Spol 
 Budgetvriendelijke brailleschrijfmachine 

 Ruimte tussen de toetsen is aanpasbaar 

aan de grootte van de handen 

 

24BStandard Perkins Brailler - 

Perkins 
 De klassieke brailleschrijfmachine 

 25 regels op een blad van max. 27,94 x 

21,59 cm 

 Beschikbaar in zwart of blauw 

 Inclusief stofhoes en houten wisser 

Andere types Perkins 

 Electric Blue: elektrische schrijfmachine 

 Electric Large Cell: voor grote 

brailleletters 

 Mechanic Large Cell: voor grote 

brailleletters 

 Mechanic Unimanual: voor 1-handig 

schrijven 
 

Andere leeshulpmiddelen 

 

25BZY-FUSE Standaard – 

Zychem 
 Oven voor thermisch papier 

 Geeft grafische beelden in reliëf weer 

 ZY-Tex zwelpapier 

  



Catalogus hulpmiddelen voor blinde mensen 

 
p. 11 / 16 

Smartphone met spraak 

 

26BSmartVision 2 – Kapsys 
 Android-GSM met spraakweergave en 

brailleweergave op leesregel 

 Weergave in groot formaat 

 Menu’s in lijstweergave 

 Opdrachten en dicteren met spraakherkenning 

 Digitale loep met filters 

 Aanraakscherm en klavier met echte toetsen 

 Sprekende gebruikersinterface 

 Hulp op afstand 

 
 

Telefoon met spraak 

  
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 

 Opdrachten en dicteren met spraakherkenning 

 SOS-functie  



Catalogus hulpmiddelen voor blinde mensen 

 
p. 12 / 16 

Daisy-spelers en dictafoons  

 
 

27BVictor 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 
 

 

28BVictor Reader Stratus 4M en Stratus 

12M – HumanWare 
 Alle eigenschappen van de Victor Reader Stratus 4 en 

12, met bijkomend: 

 Leest 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 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

29BPlexTalk PTN 2 – Shinano Kenshi  
 Speler voor Daisy-boeken, mp3 en audio 

 Leest van CD, SD-geheugenkaart, USB-stcik 

 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 
 

30BPlexTalk Linio– Shinano Kenshi 
 Alle eigenschappen van de PlexTalk PTN2,  

met 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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31BVictor Reader Stream – new – 

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 
 

 

32BPlexTalk 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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33BMilestone 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 

 

34BMilestone 212 Ace - Bones 
 Speler voor Daisyboeken, mp3, audio en EPUB 2.0.1 

 Leest van SD-geheugenkaart tot 32 GB, USB-stick 

 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 

 

35BMilestone 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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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. 

 Maandelijkse abonnementskost 

 

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 

GuideReader pod – Dolphin 
 Beluister je audioboeken (Daisy en epub) op TV 

 Geen pc nodig, enkel een eenvoudige 

afstandsbediening 

 Via een HDMI-kabel aan te sluiten op je 

televisie 

 Leest o.a. de Nederlandstalige boeken, kranten 

en tijdschriften van Luisterpunt, Kamelego en 
Transkript 

 Kan on-line Daisy-boeken downloaden maar 
ook boeken lezen vanaf geheugenkaart 
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Kleine hulpmiddelen 
Ruim assortiment hulpmiddelen dagelijks leven beschikbaar via de webshop, vooral met 

spraakweergave, zoals: 

 Gezondheid: personenweegschaal,… 

 Kantoor: sprekende rekenmachine, eurodetector,… 

 Keuken: sprekende microgolfoven, keukenweegschaal,… 

 Huishouden: sprekende klok, batterijlader, labelpen, kleurendetector, … 

Details en aankoopmogelijkheid op webshop.sensotec.be 

 

  
 

Onze andere producten 
Naast deze hulpmiddelen heeft Sensotec ook een uitgebreide catalogus gespecialiseerde 
hulpmiddelen voor slechtziende personen en voor personen met dyslexie of andere 
leesbeperkingen. 

Voor meer info over onze producten of diensten:  

- voor slechtziende personen: Tel. 050 39 49 49 of e-mail sales@sensotec.be.  

- Voor mensen met dyslexie of een andere lees-, schrijf- of leerprobleem:  
Tel. 050 40 47 41 of e-mail dyslexie@sensotec.be.  

Je kunt natuurlijk ook steeds terecht op onze website www.sensotec.be. 

 
 

Sensotec nv / sa 
Vlamingveld 8, B-8490 Jabbeke | T +32 50 39 49 49  

E sales@sensotec.be | W www.sensotec.be 

 

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  

 

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://webshop.sensotec.be/
mailto:sales@sensotec.be
mailto:dyslexie@sensotec.be
file:///C:/Users/jan.bruynooghe/Documents/SharePoint-concepten/www.sensotec.be
mailto:sales@sensotec.be
http://www.sensotec.be/

