Zingui

Mer än en pratapparat - Enklare än en dator
Zingui är kraftfull, liten och lätt att bära men har många stora fördelar.
Zingui är utvecklad med tanke på olika styrsätt och tillgänglig kommunikation. Mycket bra ljud, låg
vikt, stor och tydlig bildskärm samt möjlighet till omgivningskontroll är några viktiga egenskaper.

Zingui är lätt att programmera.
Zingui levereras med programmet Mind Express för Zingui. Symbolkartor kan skapas i en pc-dator
eller direkt i Zingui. Kartor kan lätt överföras mellan pc och Zingui, t.ex. för säkerhetskopiering.
Mind Express är ett program för kommunikation med Bliss, PCS eller andra symboler. Även egna
digitala bilder eller kartor för kommunikation med ord och bokstäver kan användas.
Zingui kan hanteras med många olika styrsätt.
Zingui är redan från början färdig att användas, nästan oberoende av brukarens behov av styrsätt.
Zingui har inbyggd pekskärm, färdig USB-ingång för HeadMouse, möss och joysticks samt ingångar
för skanning med en eller två kontakter. Zingui har även auditiv skanning.
Zingui är användarvänlig.
Zingui väger endast 1,08 kg men har ändå en stor tydlig bildskärm. Zingui levereras med en bärväska
som ytterligare underlättar användningen. Zingui finns i två versioner, Basic som använder inspelat
tal eller Zingui Plus som har talsyntes och inspelat tal som standard. Zingui kan levereras med std
batteri för 6 tim driftstid eller 2x batteri för 12 timmar. Zingui är ingen dator och blir inte varm, har
ingen fläkt eller känslig hårddisk som förbrukar energi och har därför lång driftstid och låg vikt.
Specifikationer
8,4” Pekskärm
Vikt: 1,08 kg.

Mått: 215 x 165 x 38-41 mm
Inbyggd mikrofon och inspelningsfunktion

Bärväska, program och laddare ingår
IR-sändare för omgivningskontroll (extra)

Art.nr
8034-11 Zingui Basic med Mind Express, std batteri
8034-12 Zingui Plus med Mind Express , std batteri
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8034-13 2x batteri för Zingui Basic och Plus
8034-14 IR-sändare/mottagare för Zingui Plus
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