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Tellus 4
Meer prestaties en een groter scherm   
Onder het strakke en moderne design van de Tellus 
4 schuilt een uitermate snelle Intel-processor. Deze 
is voorzien van een ruim werkgeheugen en een grote 
harde schijf. Met Windows 7 Pro en The Grid 2 opent 
Tellus 4 de poort naar andere softwaretoepassingen: 
een stap richting meer onafhankelijkheid.

Binnen en buiten een helder beeld
Het 13,3” aanraakscherm toont een scherp en helder 
beeld, zodat het toestel ook buiten goed te gebruiken 
is.   
 
Accu
De Tellus 4 heeft twee ingebouwde accu’s. Eén kan 
worden vervangen zonder het toestel uit te hoeven 
schakelen. Zo is continue communicatie mogelijk 
zonder dat het apparaat aan de netvoeding gekoppeld 
moet worden. 

Helemaal up-to-date met een webcam en 
optionele dvd
Tellus 4 is voorzien van een webcam. Dit maakt 
chatten, foto’s nemen, skypen, mogelijk! De tweede 
accu kan vervangen worden door een dvd-speler. 
Hiermee is het mogelijk een back-up te maken, data 
uit te wisselen of zelfs een film te bekijken. 

Altijd verbonden
De Tellus 4 ondersteunt de laatste technologie op het 
gebied van draadloze verbindingen: geïntegreerde 
WLAN- en Bluetooth-technologie, en 3G/UMTS 
mobiele netwerktechnologie. 

Eigenschappen
Processor  Intel® CoreTM i5 processor, 2,4 

GHz, 500 GByte HD – 4 Gbyte RAM
Scherm  13,3“ WXGA LED wide view capacitief 

aanraakscherm (1280 x 800)
Audio   Geïntegreerde stereo-luidsprekers 

en audio versterking, microfoon
Software  Windows 7 Pro 64 bit met The Grid 2
Spraakuitvoer   RealSpeak (Nuance) of BrightSpeech 

(Acapela)
I/O   1x USB 2.0 poort, 2x USB 1.1 

poorten, FireWire, WebCam, SD 
card, 2 schakelaaringangen voor 
scanning

Gewicht  3,1 kg (+ 285 gr met 2de accu)
Accu   7 - 10 uur (De duur hangt af van de 

intensiteit van het gebruik en van de 
verbruiksinstellingen van het toestel.)

Kleuren 
  Behuizing:   wit, zwart of gecombineerd
  Tafelstatief:   wit, zwart, blauw of groen
 
Handige opties
Extra accu 
Een extra externe accu zorgt voor een langere 
accuduur wanneer de Tellus 4 niet aangesloten is op 
de accu van de rolstoel.
 
Geïntegreerde GEWA-module
Met de ingebouwde GEWA Infra Rood module voor 
omgevingsbediening kan bijvoorbeeld de televisie 
aan, verlichting of voordeur aangestuurd worden. 

Tellus 4, Tellus Mobi 2 en Tellus sMarT
Combinatie van mobiliteit en communicatie
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TTellus Mobi 2
Het communicatietoestel dat mobiliteit en 
performance op een elegante manier combineert

De Mobi was het eerste communicatiehulpmiddel met 
een geïntegreerde mobiele telefoon. De Mobi 2 voegt 
aan dit succesrecept nóg meer prestatievermogen 
en mogelijkheden toe. Standaard uitgerust met The 
Grid 2 wordt de Mobi een totaaloplossing, waarmee 
de gebruiker kan communiceren, via tekst en/of 
symbolen – rechtstreeks van persoon tot persoon, via 
internet en/of via telefoon. Daarnaast kan de Mobi als 
omgevingsbediening gebruikt worden.

Power en design
Een helder 12”-aanraakscherm zit in een opvallend 
compact toestel. Binnen in zit de Intel Atom processor: 
zuinig, maar toch voldoende krachtig om via The Grid 
2 vlotte communicatie te garanderen. Het toestel is 
voorzien van Windows 7 Pro en dus klaar om andere 
softwaretoepassingen te gebruiken.

Accu
De standaardaccu van de Mobi 2 biedt voldoende 
energie voor een volledige dag. Intensieve gebruikers 
kiezen een accu met grotere capaciteit.

Eigenschappen
Processor  Intel® AtomTM processor, 80 GByte 

SSD
Scherm  12“ XGA LED resistief aanraakscherm 

(1024 x 768)
Audio   Geïntegreerde stereo-luidsprekers 

en audio versterking, microfoon
Software  Windows 7 Pro 32 bit met The Grid 2
Spraakuitvoer   RealSpeak (Nuance) of BrightSpeech 

(Acapela)

I/O   2x USB 2.0 poorten, 2 
schakelaaringangen voor scanning

Gewicht  1,75 kg – 1,85 kg (batterij met hogere 
capaciteit)

Accu   7 - 10 uur (De duur hangt af van de 
intensiteit van het gebruik en van de 
verbruiksinstellingen van het toestel)

Kleuren 
  Behuizing:  wit, zwart of gecombineerd 
  Tafelstatief:  wit, zwart, blauw of groen
 
Handige opties
GSM
Optioneel kan de Mobi worden uitgerust met een 
ingebouwde mobiele telefoon. Dankzij deze optie kan 
met de Mobi 2 worden gebeld of ge-sms’t.

Geïntegreerde GEWA-module
Met de ingebouwde GEWA Infra Rood module voor 
omgevingsbediening kan bijvoorbeeld de televisie 
aan, verlichting of voordeur aangestuurd worden. 

Camera
De optionele ingebouwde camera wordt bediend via 
The Grid 2. Foto’s nemen op vakantie, avonturen 
delen met familie en vrienden? Het wordt makkelijker 
dan ooit met Mobi 2.

WLAN 
Optimale verbinding.
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Tellus sMarT     
Een handig spraakhulpmiddel met een 
hoogstaande geluidskwaliteit
Altijd en overal snel en efficiënt communiceren? 
Dan is de Smart een slimme oplossing. Dit kleine 
draagbare communicatiehulpmiddel met duidelijke en 
heldere spraakuitvoer is makkelijk overal mee naar 
toe te nemen. De Smart is dan ook ontworpen voor 
mensen met een actief leven.

Licht, flexibel, gebruiksvriendelijk
De Smart is een zeer licht toestel in zakformaat. 
Het combineert een uitstekende geluidskwaliteit met 
een helder scherm. Het op The Grid 2 gebaseerde 
grafische communicatieprogramma is een garantie 
voor een gebruiksvriendelijke en veelzijdige oplossing. 
Communicatieschermen kunnen zowel op het toestel 
zelf als op pc aangemaakt en/of aangepast worden. 
De Smart werkt met tekst- en symboolgerelateerde 
communicatie.

Bedieningsgemak
Het 4”-scherm heeft een hoge resolutie: vanuit 
verschillende invalshoeken een uitstekend zicht. De 
Smart kan bediend worden met de vinger of met 
een pen. De instellingen van het aanraakscherm 
kunnen aangepast worden door acceptatie- en 
vertragingstijden af te stemmen op de gebruiker. De 
Smart kan ook aangestuurd worden via scanning met 
1 of 2 schakelaars.

Trendy look en hip design
Zijn gewicht en uniek design maken van de Smart 
het geknipte communicatiemiddel voor mobiele 
gebruikers. De handige draagtas zorgt voor de 
nodige bescherming. De Smart is verkrijgbaar in 
verschillende kleurcombinaties.

Eigenschappen
Scherm Helder 4” VGA aanraakscherm
Audio  Geïntegreerde stereo-luidsprekers
Software Windows Mobile + The Grid 2
Spraakuitvoer  RealSpeak (Nuance) of BrightSpeech 

(Acapela)
I/O   2 USB poorten (1 x master, 1 x slave)
Autonomie 7u
Gewicht 340 gr
Kleuren zwart of wit 
  Onderkant:  zwart, blauw of groen
Knoppen grijs, groen of blauw

Artikelnummer:
TEL-4  Tellus 4 
TEL-4-IR Tellus 4 incl GEWA Infra Rood 
TEL-MOBI-2-TOT  Tellus Mobi incl The Grid 2   
TEL-SMART  Tellus Smart II zwart/zwart witgrijs 

kn
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The Grid 2
Beeldschermtoetsenbord, communicatie-
hulpmiddel en omgevingsbediening ineen 

Met The Grid 2 kunnen mensen met een beperking 
of onduidelijke spraak een computer bedienen 
als spraakuitvoer communicatiehulpmiddel, 
door gebruik te maken van symbolen of tekst om 
zinnen te maken.
Ook is het mogelijk het Windows bureaublad 
en andere programma’s te benaderen met de 
ingebouwde computerbediening functionaliteiten.

Met The Grid 2 zijn diverse functies mogelijk, zoals 
muziek afspelen, e-mails versturen, skype en SMS-
en via pictogrammen. 

Afhankelijk van de vaardigheden van de gebruiker 
kan een begeleider de gebruiksmogelijkheden 
instellen, zodat een gebruiker bijvoorbeeld alleen van 
communicatie met symbolen gebruik kan maken.
Voor gevorderde gebruikers kan ingesteld worden dat 
de gebruiksoptie veranderd kan worden. Gebruikers 
kunnen zodoende zelfstandig een ander deel van het 
programma gebruiken. 

Begeleiders hebben slechts kennis van één 
programma nodig om diverse cliënten te kunnen 
ondersteunen.

Functionaliteiten van The Grid 2:
• Symbolencommunicatie
• Tekstcommunicatie
• Computerbediening
• Internet zoekmachine

• Email
• SMS berichten
• Tekstverwerker
• Muziekspeler
• Rekenmachine
• Klok
• Interactieve website

The Grid 2 ondersteunt diverse mogelijkheden om 
de software te bedienen: aanraakscherm, muis, 
hoofdwijzer, toetsenbord, schakelaars, IntelliGazeTM 
oogbolbesturing en hoofdwijzers, zoals de SmartNav.
De spraakuitvoer kan optioneel, met digitale of 
synthetische spraak.

Systeem eisen:
Besturing:  Windows XP of hoger
Geheugen 1Gb ram voor XP, 2Gb voor Vista
Harde schijf  1Gb (tbv software, spraak en 

overige bestanden)
Schermresolutie 1024 x 768, minimaal 800 x 600
Processor 1,5 Ghz
Grafische kaart   kaart met eigen geheugen 

geadviseerd (ivm snelheid tonen 
grids)  

CD-rom speler
Geluidskaart

Artikelnummer:
0502-00  The Grid 2 – 1 gebruiker
0502-02  The Grid 2 – 5 gebruikers
0502-20  The Grid 2 – 20 gebruikers
0502-50  The Grid 2 – 50 gebruikers
0502-UP1  Upgrade The Grid 1 naar The Grid 2


