
Handhållna läskameror
 För en  

aktivare  
vardag! 



Snow 4,3 
Snow 4,3 är den minsta enheten i vårt sortiment med en 
skärm på 4,3”. En riktigt bra kamera med autofokus samt 
avancerad bildteknik ger skarp bild även om du rör på 
handen eller har läskameran inställd på lägsta förstoring. 
Den har endast ett fåtal knappar att hålla reda på och är 
väldigt lätt att använda.  
 
Den nätta designen gör att du kan använda Snow 4,3 med 
en hand och kan på så sätt göra flera saker samtidigt. Det 
utvikningsbara stödbenet gör den också idealisk när du 
behöver anteckna med papper och penna. 

Våra mindre, handhållna läskameror är alla enkla att använda, fyllda med 
smarta funktioner och smidiga att bära med sig – vilket ökar möjligheterna 
till ett aktivt liv! Stoppa ner i fickan eller väskan och plocka fram när 
du behöver se texter och bilder på exempelvis kartor, prislappar eller 
innehållsförteckningar.  

Funktion och storlek skiljer dem något åt – välj den enhet som passar just 
dina behov! 
   

Underlättar din vardag!  

 



M5 HD Plus
M5 HD Plus har justerbara läslinjer och masker vilket 
underlättar läsningen och du kan spara bilder på enheten.
Med den praktiska pekskärmen kan du välja att förflytta dig 
i en sparad bild antingen med fingrarna på skärmen eller 
med hjälp av knapparna. 

För att underlätta för användaren har M5 HD Plus endast 
ett fåtal knappar för att komma åt de funktioner som 
behövs och den är utrustad med kamera både för att läsa 
på nära håll och avstånd.  

Snow 7 HD Plus
Snow HD Plus är en mycket funktionell, handhållen 
läskamera med 7” bildskärm och utrymme att spara ända 
upp till 1000 bilder. Enheten finns i två modeller, antingen 
med eller utan text-till-tal-funktion.

Enheten stöder också bildöverföring mellan läskameran 
och en PC via USB-kabel. Snow 7 HD Plus är utrustad med 
kamera både för att läsa på nära håll och på avstånd.

Har du dessutom valt en Snow 7 HD Plus med text-till-tal-
funktion underlättas vardagen ytterligare. Att lyssna på en 
text samtidigt som man läser ökar både läshastigheten och 
uthålligheten samt ger en mer avslappnad läsning. 
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Vi är certifierade enligt ISO 14001 & 9001.

Snow 10 Pro
Snow 10 Pro är full av smarta funktioner och 
har utöver avstånds- och läskamera även en 
spegelfunktion. Den har även en inbyggd MP3-
spelare, utrymme att lagra 1000 bilder och 
förstoring på upp till 19x. Med en skärmstorlek 
på 10” påminner den om en surfplatta i storlek. 
Snow 10 Pro inns i två versioner,  med text-till-tal-
funktion eller utan.

Har du valt en Snow 10 Pro med text-till-tal-
funktion får du tillgång till fler funktioner som 
underlättar i vardagen, som exempelvis:

• Möjlighet att välja upp till 20 olika    
 språkversioner (och fler språk är på gång).

• Möjlighet att få längre texter upplästa.

• Spara ner talat material till JPG-, TXT- eller RTF- 
 format. Dessa filer kan också överföras till en PC  
 via USB-anslutning.

• Talstöd för alla inställningar och funktioner.

Handhållna läskameror

Kontakta  oss för mer  information! 


