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Twee apparaten die in sommige eigenschappen 
verschillen, maar ook veel overeenkomsten 
hebben. Het belangrijkste is dat ze bestemd zijn 
voor ondersteunde communicatie (OC), zeer 
luide luidsprekers hebben en met behulp van de 
Grid 3 software een volledige integratie bieden 
voor communicatie, computerbesturing en 
omgevinsbediening.

Geletterd of ongeletterd, communicerend met 
symbolen of tekst, statisch of nog ontwikkelend: met 
dit communicatieapparaat kunt u uit de voeten.

INDI 7
Indi 7 is een Windows spraakapparaat voor op 
tekst of symbolen gebaseerde communicatie. 

De eigenschappen van Indi 7:
• wordt geleverd met Grid 3 software
•  eenvoudig draagbaar en ergonomisch ontwerp
•  tal van invoermogelijkheden, zoals 

schakelaarscanning, hoofdmuis, aanraken met 
behulp van toetsenrasters, et cetera

•  krachtige, naar buiten gerichte, ingebouwde 
luidsprekers voor heldere spraak, uitzonderlijk 
luide uitvoer en veel authentiek klinkende 
stemmen

•  mogelijkheden die verder gaan dan 
spraakcommunicatie, zoals omgevingsbediening, 
Infra Rood, toegang tot sociale media, e-mail en 
sms-en

I-110
De I-110 is het ultieme spraakuitvoerapparaat voor 
Ondersteunde Communicatie (OC), en is gemaakt 
voor het echte leven. Dankzij een speciaal 
ontwikkelde, ultra-robuuste behuizing, een 
natuurlijk intuïtieve gebruikersinterface en een 
IP54-classificatie (stofbestendig en plensdicht), 
biedt de I-110 uitzonderlijke duurzaamheid, 
prestaties en betrouwbaarheid. 

De I-110 geeft u de zekerheid en de vrijheid om 
te communiceren waar en wanneer u maar wilt, 
waardoor u in staat bent grenzen te doorbreken en 
het leven op uw voorwaarden te verkennen. 

De eigenschappen van I-110:
•  slank, duurzaam en waterbestendig ontwerp dat 

bestand is tegen vallen en morsen, zelfs zonder 
een beschermhoes

•  ingebouwde steun en talloze invoermethoden, 
niet alleen directe selectie, maar ook 
schakelaarscanning, hoofdmuis en aanraken met 
gebruik van toetsenrasters, enzovoorts

•  naar buiten gerichte luidsprekers die een krachtig 
geluid en duidelijke spraak bieden in elke 
omgeving, zelfs door een ruimte of in het publiek

•  voorzien van Infra Rood zender voor 
omgevingsbedieningsfuncties

INDI 7    EN    I-110
de alles-in-één spraakoplossing voor communicatie

Voorbeeld bedienschakelaar: 
KAJO Button
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Productspecificaties Indi 7
Model Indi 7
Besturing Microsoft Windows 10 Pro
Scherm 7” (1920 x 1200 px)
Afmeting 20,3 x 14,5 x 3,65 cm 
Tast Multi-punts capacatieve aanraking
Gewicht 576 gram
Luidspreker 2 x 31 mm, 4 Ohm, 3,5 W
Microfoon 1 x analoog
Processor  Intel Atom Z8350 - 4 kernen, 2 Mb 

cache, 1,92Ghz
RAM 4 GB RAM
Flash-opslag 64 GB eMMC
Infra Rood  Omgevingsbediening middenachter 
Sensoren  3-assige gyro, accelerometer, 

kompas, omgevingslicht sensor
Knoppen 1x inschakelen
 1 x volume hoger en volume lager
WLAN  IEEE 802.11 a / b / g / n
Bluetooth 4.0 / BLE
Camera Achterzijde: 5 megapixel
 Voorzijde: 1,3 Megapixel
Aansluitingen 1 Micro USB 2.0
 Hoofdtelefoon / Microfoon
 12V DC opladen
Voeding  Ingebouwde 23,7 Wh Lithium ion 

accu
Batterijduur > 8 uur bij normaal gebruik
Oplaadtijd < 4 uur
Windowstaal  Ondersteunt alle Windows 10-talen 

en taalpakketten (downloaden kan 
nodig zijn)

Productspecificaties I-110
Model  I-110
Besturing Microsoft® Windows 10 Pro
Scherm 10,1“ (1920 x 1200 px) 
Afmeting 257 x 185 x 35 mm 
Flash opslag 128 GB eMMC
Gewicht 1.100 gram
Luidsprekers 2 x Geïntegreerde luidsprekers
Microfoon 1 x 3,5 mm Microfoon / Hoofdtelefoon
Processor Intel Atom x5-Z8350
RAM  4 GB Camera 
Infra Rood 4 zenderposities 
Duurzaamheid  Gorilla® Glass, 
 IP54 beschermingsgraad, 
 Valtest getest bij 1,5 m 
 Magnesium chassis
Knoppen 1 x aan/uit
 1 x volume hoger en lager
Draadloos WLAN
Bluetooth Bluetooth 4.0 / BLE
Camera Achterzijde: 8 Megapixels
 Voorzijde: 2 Megapixels
Aansluitingen 1 x USB 3.0 volledige grootte
 2 x 3,5 mm Schakelpoorten
 Hoofdtelefoon / Microfoonaansluiting
 15 VDC-oplaadpoort
Batterijtype  4090 mAh 
Batterijduur > 10 uur bij normaal gebruik 
Oplaadtijd  < 4 uur 
Windowstaal   Ondersteunt alle Windows 10-talen 

en taalpakketten (downloaden kan 
nodig zijn)

Grid 3 heeft zoveel mogelijkheden (en zoveel leuke 
ook!) dat we daar een aparte folder over hebben. 

Artikelnummer
TDY-113389 Indi 7
TDY-113415 I-110 met Grid 3
0503-00   Grid 3 voor communicatie en 

omgevingsbediening
KAJ-KB50-77B   Kajo schakelaar zwart 50mm, 150g, 

75cm kabel

Zijkant Indi 7

Zijkant I-110

  


