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Unik punktdisplay från Polaris 

ZoomText Magnifier  
 
ZoomText Magnifier erbjuder en komplett 
serie av verktyg för att förstora och förbättra 
allt på bildskärmen, bland annat: 

• Flexibel förstoring. ZoomText ger förstoring  
 upp till 60 ggr. 
• Bra förstoringsmetoder, både för en eller  
 multipla bildskärmar. Multipla bildskärmar  
 ger möjlighet att se flera program samtidigt.
• Zooma in och ut snabbare med den nya  
 ”Favorit Zoomnivån”-funktionen. Med   
 favoritzoomnivåer kan du välja du de nivåer  
 som är användbara för dig och avmarkerar  
 de nivåer som inte är det.
• Funktionen 1 x Zoom som ger möjlighet  
 att växla mellan skärmen och zooma 1 x 
 förstoring, utan att behöva minska   
 förstoringsgraden eller inaktivera ZoomText  
 förstoring. Alla ZoomTextfunktioner förblir  
 aktiva och du kan arbeta helt normalt i 1 x  
 displayen.
• Pekar- och markörförbättringar. Storlek och  
 färginställningar som gör att du ser pekaren  
 och markören enklare. 
• Sökare som hjälper dig att söka, skumma,  
 navigera och läsa dokument, hemsidor och  
 e-mail.
• Bildutjämning som jämnar ut kanterna av  
 text (och bilder) för bästa upplevelse.

ZoomText Magnifier/Reader

ZoomText Magnifier/Reader är ett förstorings- 
program med talstöd som förstorar, förstärker 
och läser upp allt på bildskärmen. Programmet 
ger samma funktioner som i ZoomText 
Magnifier, plus exempelvis:

• ZoomText läser automatiskt alla kontroller  
 och händelser i program när du navigerar  
 genom applikationer; inklusive menyer,   
 dialogrutor, listvyer och meddelanden. 
• Med den nya appläsaren kan du läsa i   
 programmen eller i en text och växla   
 mellan vyer direkt, utan paus och utan att  
 förlora orienteringen.
• Skriveko, varje tangent eller ord som du  
 skriver läses automatiskt. 
• Museko läser automatiskt texten under   
 pekaren.
• Säg-det-verktyg, läser valda områden av  
 bildskärmen.
• Inbyggda Premiumröster. Alla versioner  av  
 ZoomText Magnifier/Reader inkluderar nu  
 Vocalizer Expressive röster, vilket tillhanda-
 håller röster i de vanligaste språken och  
 dialekter i hela världen. 
 
ZoomText Manifier och ZoomText Magnifier/
Reader stöder Windows 10, 8.1 eller 7 med 
Service Pack 1 eller senare. 

ZoomText är ett kraftfullt programverktyg som ger människor med 
synnedsättning möjlighet att se, höra och använda allting på sin PC. 
ZoomText finns i två versioner: Magnifier och Magnifier/Reader.
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