Infinity

Spraakmakend

De uiterst flexibel en breed inzetbare Infinity
De Infinity (opvolger T3) helpt rolstoelgebonden mensen die niet kunnen praten om
zelfstandig te communiceren. Daarnaast bedien je met dit hulpmiddel je electronica
en huisautomatisering. Je gebruikt de Infinity door middel van schakelaars, joystick of
een aanraakscherm, eventueel voorzien van een hulpraster. De synthetische stemmen
die de Infinity gebruikt zijn natuurgetrouw en goed verstaanbaar.

Eigenschappen van de Infinity:
• Bedien alle automatisering in je omgeving door middel van infrarood
• Koppel externe apparatuur zoals je telefoon, tablet of externe speakers via bluetooth
• Pas de dynamische inhoud aan op een externe computer of op de Infinity zelf
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Duidelijk communiceren op je eigen manier
De hoogwaardige interne luidsprekers van de Infinity
geven stemmen goed en helder weer. Door je eigen
stem op te nemen blijven specifieke boodschappen of
uitspraken bewaard. De synthetische stemmen zorgen
ervoor dat jouw spraakcomputer een stem heeft die bij
je past, of je nu volwassen of kind bent.
Volledige controle over je omgeving
Naast communiceren is het besturen van je omgeving
via infrarood en bluetooth een belangrijke functie
van de Infinity. Met de interne infraroodzender is het
mogelijk TV en audioapparatuur te bedienen, maar
ook allerlei andere zaken in huis. Denk hierbij aan
deuren, ramen, verlichting, verwarming, gordijnen en
de lift. De Infinity kan ook fungeren als externe muis
en toetsenbord voor bijvoorbeeld pc, telefoon of tablet.
Dit werkt volledig draadloos. Zo kun je bijvoorbeeld
naar de computerkamer gaan en daar zelfstandig de
computer bedienen.
Bedieningsvormen
De Infinity wordt standaard bediend door middel van
een aanraakscherm. Wanneer je handfunctie is aangetast hebben we verschillende bedieningsmogelijkheden om het gebruik te vergemakkelijken.
• Swipetouch (nieuw)
• Joystick
• Tracker
• Muis
• Schakelaars
(Kern)vocabulaire met KMDCreate
Er zijn diverse mogelijkheden wat betreft de vocabulaire
voor de Infinity. In veel gevallen maken we een vocabulaire voor jou op maat. We voegen alle noodzakelijke

items toe aan het vocabulaire volgens het bottom-up
principe. Het vocabulaire ontwikkelt zich in dit geval
met jou mee.
Daarnaast is het mogelijk om een kernvocabulaire te
gebruiken als basis. Een top-down systeem waarbij
veel boodschappen worden ondergebracht in het
vocabulaire. Door samen met jou te modelleren wordt
je getraind in het gebruik van het kernvocabulaire.
KMD biedt diverse kernvocabulaires die we samen
met revalidatiecentra, scholen en logopedisten
hebben samengesteld. Deze kernvocabulaire sets zijn
vrij deelbaar. Aan het gebruik of delen zijn geen kosten
verbonden.
Technische gegevens
Afmeting

277 x 207 x 35 mm

Camera

Front + rear

Gewicht

Connectie

Omgevingsbediening
Montage
Scherm
		
		

Software

1300 gram

Bluetooth 4.1, Infrarood, Wifi
Ja

KMD click

Hoge resolutie

10” 1800 x 1200

Gorilla® Glass 3

KMDCreate of Grid3

Neem voor meer informatie contact met ons
op of maak een afspraak voor een vrijblijvende
demonstratie: 0316 - 26 80 21
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