Tellus 5

Specialanpassad kommunikationsdator
Tellus 5 är en kraftfull dator för kommunikation och mycket annat.
Tellus 5 är en dator som från början konstruerats för att fungera som ett hjälpmedel.
Detta innebär att Tellus är utrustad med nödvändiga detaljer som kan vara svåra att
eftermontera på andra utrustningar. Tellus 4 har mycket kraftfullt och tydligt ljud.

Tellus 5 levereras med förinstallerade program.
Tellus levereras med programmet MindExpress 4 som är ett program för kommunikation med
symboler eller text. MindExpress kan även sköta mail, SMS, telefon och omgivningskontroll.

Tellus 5 kan hanteras med många olika styrsätt.
Tellus är redan från början färdig att användas nästan
oberoende av brukarens behov av styrsätt.
Tellus har pekskärm, ingångar för olika möss som t.ex.
huvudmus och joystick samt ingångar för en eller två
kontakter för att styra MinExpress med skanning.
Tellus 5 och MindExpress 4 är även förberedda för
ögonstyrning med utrustning av valfritt fabrikat.
Tellus 5 kan även levereras komplett med ögonstyrningen
EyeTech TM 5 mini.
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Tellus 5 kan alltid vara uppkopplad.
Tellus 5 använder den senaste teknologin inom trådlös kommunikation via WLAN och Bluetooth.
Håll kontakten med vänner och bekanta. Skicka och tag emot email och surfa på internet via Wi-Fi
eller anslut en mobiltelefon via Bluetooth för hantera telefonsamtal (de flesta telefoner) och SMS
(endast Android). Som alternativ kan Tellus 5 levereras med inbyggd telefon och plats för SIMkort. All kommunikation kan styras från färdiga symbolkartor i MindExpress 4.
Tellus 5 som telefon.
Tellus 5 kan anslutas till många olika
telefoner via Bluetooth. Detta gör det
möjligt att med lämplig symbolkarta
enkelt ringa och ta emot samtal och att
via en Android hantera SMS med
Tellus 5. Telefonnummer väljs från
adressbok eller slås siffra för siffra.
Samtal genomförs med tal via talsyntes
och lyssning via Tellus högtalare.
Tellus 5 kan monteras och användas på
många olika ställen.
Tellus 5 har ett både ett inbyggt DAESSY-fäste och
ett stödben. Därför kan Tellus 5 både lätt monteras
på rullstolar samt på bords eller golvstativ eller ställas
på ett arbetsbord med hjälp av stödbenet. Det finns
många anpassningar för montage av Daessy-fästen på
olika rullstolar och för andra placeringar.
Tellus 5 klara det mesta.
Tellus 5 är i grunden en vanlig Pc med Windows 10. Det innebär att Tellus 5 förutom
kommunikation kan användas till allt en ”vanlig” Pc kan utföra. De anpassade styrsätten är
alltid tillgängliga även i andra program än MindExpress.
Tellus 5 levereras med alla nödvändiga tillbehör.
I leveransen ingår Tellus 5 dator, MindExpress 4 med extra licens, Acapela svenskt röstpaket,
SymbolStix och Bliss symbolbaser, bärväska, mus, tangentbord, USB-minne, laddare och
Daessy monteringsplatta.
Specifikationer
IntelCore i5 - 4300U
240 GByte SSD HD
4 GB DDR3 RAM
Windows 10, 64 bit
13.3” WXGA LED-skärm med kapacitiv pekskärm
Mått: 33,5 x 26 x 6 - 4,5 cm, Vikt: 2,75kg

Inbyggd ljudförstärkare och högtalare
Inbyggt trådlöst WLAN och Bluetooth
IR-sändare för omgivningskontroll
Plats för intern CD-spelare eller extra batteri.
Anslutningar: 3 USB, 1 WebCam
Inbyggd DAESSY monteringsplatta

Art.nr
8035-050 Tellus 5

8035-52

Tellus 5 ET med ögonstyrning EyeTech TM 5 mini

8035-55

IR-modul för omgivningskontroll

8035-56

SMS-modul

8035-57

Monteringssats för ögonstyrningar

8050-40

PCS symbolbas

8050-42

Picto symbolbas

8050-45

Widgit symbolbas
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