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De nieuwe PowerBox 7 van Smartbox is een 
nieuw communicatiehulpmiddel. De PowerBox 7 
is ontworpen rond de Sahara tabletcomputer, en 
biedt voor alle functionaliteiten die u verwacht 
van een hoogwaardig communicatiesysteem en 
vele innovatieve toepassingen.

Praktisch ontwerp
Net als zijn voorgangers wordt de PowerBox 7 
bevestigd aan de achterzijde van een tablet computer. 
Het zorgt voor extra batterijlevensduur, versterker, 
omgevingsbediening, schakelaar invoer en een 
rolstoel bevestiging. 

De rand van de Sahara wordt beschermd met een 
siliconen rand die leverbaar is in verschillende 
kleuren. De rand kan eenvoudig worden verwijderd 
om toegang te krijgen tot de aansluitingen op de unit 
zelf. In de praktijk blijkt dit zelden nodig, omdat extra 
aansluitingen beschikbaar zijn aan de achterzijde van 
de PowerBox.

De multifunctionele bevestigingsbeugel kan worden 
gebruikt met een Daessy, Rehadapt of VESA beves-
tigingssysteem. Een alternatieve bevestigingsbeugel 
is beschikbaar indien nodig. De uitklapbare roestvrij-
stalen steun wordt meegeleverd voor gebruik op een 
tafel. 

Wat zit in de box?
De PowerBox 7 bevat een extra accu om de standaard 
gebruiksduur van de unit te verlengen tot 9 uur bij 
continue gebruik. Het geluid is luid en helder, geschikt 
voor spraak en multimediaal afspelen. Daarnaast is er 
een speciale hoofdtelefoon aansluiting voor auditieve 
terugkoppeling.

GEWA Infra Rood omgevingsbediening is standaard 
aan wezig. Z-Wave omgevingsbesturing is optioneel 
lever baar. Met Z-Wave is een breed scala van 
huisautomatisering producten te bedienen.

In het apparaat zitten interne USB aansluitingen, 
waar door permanente integratie met aanvullende 
omgevings bediening, mobiele breedband of een GSM 
aan sluiting voor tekstberichten mogelijk is.

Communicatie
De communicatiesoftware The Grid2 biedt toegang 
tot de functionaliteiten van de PowerBox 7, voor 
iedereen, zowel op basis van symbolen als tekst. 

PowerBox 7
Communicatie hulpmiddel bevestigd op rolstoel 
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Invoer opties
Gebruikers van een aanraakscherm kunnen het 
scherm bedienen met een vinger of een stylus. De 
siliconen rand is ontwikkeld om een toetsenraster op 
zijn plek te houden.

U kunt externe, individueel aangepaste schakelaars 
aansluiten op de twee schakelaaraansluitingen aan 
de achterzijde van de PowerBox 7 of draadloos, via 
radiozenders (apart verkrijgbaar). Wanneer u meer 
dan twee schakelaars gebruikt, zijn er maximaal12 
interne schakelaar aansluitingen beschikbaar.

Alea oogbol besturing kan integraal op de PowerBox 
7 aangesloten worden.

De combinatie met The Grid 2 software en de Alea 
oogbolbesturing maakt de PowerBox 7 een compleet 
integraal multifunctioneel hulp middel voor complexe 
oplossingen voor omgevings bediening, communicatie 
ondersteuning en computer toepassingen.

Technische gegevens:
Computer Tabletkiosk Sahara i440T
Processor Intel CoreDuo 2.0 GHz
Accu  8 uur
Scherm  12,1” - 1024 x 768 zonlicht leesbaar 

aanraakscherm 
Netwerk Draadloos, ethernet, bluetooth
Poorten 2 USB, Firewire, PCMCIA
Geheugen 2 GB
Harddisk 120 GB
Besturing Windows 7

PowerBox
Afmeting 305 x 225 x 65mm
Gewicht 3,2 Kg
Schak. aansl. 2 extern, 2 remote, 12 intern
USB  2 extern, 2 intern
Standaard Geïntegreerde bureau standaard
Bevestiging Daessy, REHAdapt, VESA
Accessoires Toetsenbord, muis, omkleding
Garantie 2 jaar
Optionele Interne Accessoires 
   Radio schakelaars, USB Modem, 

Z-Wave bediening

Artikelnummer:
0544-00 Sahara communicatiedisplay
0544-01 PowerBox 7 
0544-02 Draadloze radiozenders    
0544-03  Laadsnoer voor aansluiting op laad-

punt van de rolstoel
0544-04 Accu voor Sahara i440  


