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De nieuwe Lightwriter SL50 is ontworpen als 
het beste tekst-naar-spraakapparaat voor 
geletterde gebruikers die niet effectief kunnen 
communiceren via spraak.
Met een Lightwriter kunt u deelnemen aan sociale 
interacties tijdens het werk of in uw vrije tijd, zelfs 
in een lawaaierige, zonnige omgeving buiten of 
slecht verlichte omgevingen.

Elk onderdeel van de Lightwriter SL50 is speciaal voor 
het doel ontworpen. Van de dubbele schermen en 
luide, heldere luidsprekers tot de gebruikersinterface 
en woordvoorspelling - alles is erop gericht uw 
spraak zo effectief mogelijk weer te geven. Dus geen 
compromissen meer, geen afleiding meer, alleen 
duidelijke, snelle en effectieve communicatie met 
een druk op de knop. Begin gewoon met typen en ga 
meteen aan de slag.

Natuurlijke communicatie
Communicatie hoort bij het leven, niemand mag 
worden uitgesloten. De SL50 is ontworpen voor 
efficiëntie en is altijd klaar om te praten - druk gewoon 
op een willekeurige toets en u bent er klaar voor. Het 
menu is relevant en eenvoudig, waardoor het snel 
te gebruiken is - geen afleidende apps of laadtijden 
op het scherm, dus u kunt gewoon doorgaan 
met communiceren. Ontworpen met dubbele 
schermen voor directe interactie, wat betekent dat 
u op een natuurlijke manier kunt communiceren met 
oogcontact, gebaren en lichaamstaal.

Ontworpen voor het leven
De SL50 is ontworpen voor dagelijks gebruik. U kunt 
overal contact houden - maak verbinding met uw 
mobiele telefoon via Bluetooth en bel via uw Lightwriter, 
met een combinatie van de gesynthetiseerde spraak 
en uw eigen stem. Of ga naar uw telefoonboek en 
stuur eenvoudig een sms om uw familie te laten 
weten waar u bent. Als u vrienden ontmoet in een 
druk café, zorgen de luide, heldere, luidsprekers 
ervoor dat u nog steeds te horen bent, en het scherm 
dat van u af staat, bevestigt wat u hebt gezegd. Als 
u buiten gaat zitten, is het geen probleem, met een 
instelbaar scherm dat bij daglicht nog steeds helder 
is en met verlichte toetsen de dag in de nacht zou 
moeten veranderen.

Neem het overal mee
De Lightwriter is klein, draagbaar en robuust. U 
kunt het overal mee naar toe nemen, omdat het is 
ontworpen om de botsen en stoten van het dagelijks 
leven te weerstaan. Een lange levensduur van de 
batterij betekent dat u uw Lightwriter, zo vaak als u, 
wilt elke dag kunt gebruiken.

Geconfigureerd voor u.
U kunt uw SL50 precies zo instellen als u hem 
nodig hebt. Het kan op veel verschillende manieren 
worden gebruikt, afhankelijk van uw situatie, zelfs 
als het voortdurend verandert. U kunt kiezen uit 
een selectie van toetsenrasters en de belangrijkste 
gevoeligheidsinstellingen aanpassen om aan uw 
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behoeften te voldoen. Of u nu een schone, eenvoudige 
menu-instelling wilt hebben of als u zich vast wilt 
bijten in alle instellingen, het menu kan worden 
geconfigureerd om alleen dat te laten zien wat u nodig 
hebt. Wijzig de tekstgrootte en schermhelderheid, pas 
de volumes en geluiden aan, kies uw eigen stem en 
maak deze volledig persoonlijk voor u.

Een uitgebreid woordenboek is vooraf in uw SL50 
geladen. Zijn adaptieve technologie leert nieuwe 
woorden en voorspellingen terwijl u typt en wordt 
sneller responsiever, waardoor u sneller de woorden 
vindt die u nodig hebt. U kunt uw eigen woordenboek 
uploaden en downloaden, woorden op de zwarte lijst 
zetten die u niet hoeft te gebruiken en zelfs de manier 
waarop u bepaalde woorden uitspreekt wijzigen. Als u 
het toetsenbord scannend wilt gebruiken, is deze optie 
ook klaar voor gebruik en kan deze worden ingesteld 
om te functioneren zoals u het nodig hebt, met een 
of twee schakelaars. U kunt ook een combinatie van 
scannen en toetsenborddrukken gebruiken als uw 
energie en behendigheid gedurende de dag of door 
de jaren heen veranderen.

LIGHTWRITER SL50 wordt geleverd met
• Gebruikershandleiding
• Drie verschillende toetsenrasters
• Gebruikstas
• 2 klikschakelaars
• Oplader en autolader
•  Toolkit Geheugenstick - Bevat de SL50-

gebruikershandleiding.

Technische specificaties
Afmetingen 240 mm x 140 mm x 55 mm
Spraaksynthesizer Acapela HQ
Accu Lithium-ion polymeer oplaadbaar

Artikelnummer
LIG-SL50 Lightwriter SL50
LIG-SL50-AUTO Autolader tbv SL50 
LIG-SL50-BAND Draagband tbv SL50
LIG-SL50-KEYC Toetsenbordhoes tbv SL50
LIG-SL50-KEYC-2 Toetsenbdhoes tbv SL50, diep
LIG-SL50-KEYG Toetsenaster tbv SL50, std
LIG-SL50-KEYG-1 Toetsenrstr tbv SL50, oppervl 
LIG-SL50-KEYG-2 Toetsenraster tbv SL50, diep
LIG-SL50-LADER Lader tbv SL50
LIG-SL50-QUICK Quickrelease tbv SL50
LIG-SL50-TAS Tas tbv SL50
LIG-SL50-TAS-IN Tas, gebruik in tas tbv SL50
LIG-SL50-TOOLKIT Toolkit tbv SL50
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