Liberty M

Spraakmakend

Alle vrijheid om jezelf te laten horen
De Liberty M helpt mensen die niet of moeilijk kunnen praten om zelfstandig te
communiceren. Je gebruikt deze spraakcomputer door middel van een touchscreen,
eventueel voorzien van een hulptableau. Door het handige formaat en het lichte
gewicht neem je de Liberty M makkelijk overal mee naartoe. De lange accuduur zorgt
ervoor dat je de hele dag kunt communiceren zoals jij dat wilt.

Eigenschappen van de Liberty M:
• Compact, lichtgewicht en gebruiksvriendelijk
• Accu met grote capaciteit voor langdurig gebruik
• Valbestendig en spatwaterdicht

Klein & Melgert Developments NV

Laat horen én zien wie je bent
De hoogwaardige interne luidsprekers van de
Liberty M geven stemmen goed en helder weer.
Dit kunnen opgenomen stemmen zijn, maar ook
verschillende computerstemmen. Deze synthetische
stemmen zorgen ervoor dat jouw spraakcomputer
een stem heeft die bij je past, of je nu volwassen of
kind bent.
Om het helemaal compleet te maken bepaal je zelf
hoe jouw Liberty M eruitziet. De robuuste behuizing
is namelijk leverbaar in 5 verschillende kleuren: groen,
rood, roze, blauw en zwart.
Valbestendig & spatwaterdicht
Omdat je de Liberty M met je meedraagt moet deze
wel tegen een stootje kunnen. De stevige behuizing en
het touchscreen van gehard glas zorgen ervoor dat het
apparaat valbestendig is. Door de spatwaterdichtheid
is het hulpmiddel bestand tegen drinken dat omvalt,
natte handen en regen. Extra bescherming is mogelijk,
zoals een metalen hulptableau en een rubber stootrand, als de gebruikssituatie daarom vraagt.
Bedieningsvormen
De Liberty M wordt standaard bediend met een
touch-screen. Door de ingebouwde tafelsteun is het
apparaat toegankelijk en eenvoudig te bedienen.
Wanneer je handfunctie is aangetast zijn er verschillende bedieningsmogelijkheden om het gebruik te
vergemakkelijken.
•	Swipetouch (nieuw): het aangewezen vakje reageert
bij loslaten van het scherm.
•	Hulptableau: uitsparingen op maat gemaakt voor de
gekozen vakindeling.

Deel je verhalen overal
Met de ingebouwde camera’s van de Liberty M maak
je zelf foto’s en filmpjes. Hiermee richt je jouw spraakcomputer in zoals jij dat wilt. Zo maak je bijvoorbeeld
foto- en filmalbums waarmee je iets over jezelf kunt
vertellen. Of leg je bijzondere activiteiten vast om hier
met anderen over te communiceren.
(Kern)vocabulaire
KMD biedt diverse kernvocabulaires die we samen
met revalidatiecentra, scholen en logopedisten hebben
samengesteld. Deze kernvocabulairesets zijn vrij
deelbaar. Aan het gebruik of delen zijn geen kosten
verbonden.
In veel gevallen maken we een vocabulaire voor jou
op maat. We voegen alle noodzakelijke items toe aan
jouw vocabulaire volgens het bottom-up principe. Het
vocabulaire ontwikkelt zich in dit geval met jou mee.
Technische gegevens
Afmetingen

237 x 161 x 45 mm

Touchscreen

8 inch / Gorilla Glass 3

Gewicht		
Camera 		

Connecties

Accucapaciteit
Software

825 gram

Voor 2 MP, achter 5 MP
Bluetooth, wifi
7500 mAh

KMD Create

Vrijblijvend uitproberen?
Neem contact met ons op voor meer informatie
of maak direct een afspraak voor een vrijblijvende
demonstratie: 0316-268021.
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