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Lupe video portabile Lupe video portabile

Butterfly Compact mini

O  lupă  electronică  de  dimensiune mică
3.5''  (8.89  cm)  concepută  pentru
mobilitate. Mărire: 1.5x – 15x. Vizualizarea
în 5 moduri de culoare.

Lupă video de calitate ce se potrivește în
buzunar 3.5 inch (8.9 cm). Aparatul are o
greutate  mică  de  134  g,  un  ecran
ergonomic de 8.9 cm și vă oferă mărire în
3 pași 5x, 8x, 11x accesând 5 moduri de
vizualizare. 

Cod Produs Preț Cod Produs Preț

LVT3 1.520 lei cu TVA LVT14 2.300 lei cu TVA

Lupe video portabile Lupe video portabile

B-Max 3.5 inch Snow

Lupă electronică de buzunar de 8.89 cm.
Gama de mărire: 3x – 15x. Vizualizare în
3  moduri  de  culoare  (color,  alb/negru,
negru/alb). Ajustare Contrast/Luminozitate
în  4  nivele.  Este  potrivit  pentru  citirea
cărților, etichetelor, meniurilor, etc.

Lupă video portabilă intuitivă de 4.3'' (10.9
cm) potrivită pentru utilizarea cu o singură
mână.  Gama  de  mărire  :  2x  –  16x.
Vizualizare în 10 moduri de culoare. Poate
fi legată la TV(cablul inclus în pachet).

Cod Produs Preț Cod Produs Preț

LVT1 1.600 lei cu TVA LVT10 2.700 lei cu TVA

Lupe video portabile Lupe video portabile

B-Max 4.3 inch SmartView Versa 

Lupă electronică cu ecran de 10.9 cm ce
se poate conecta la un televizor, devenind
astfel  o  lupă  video  de  birou.  Gama  de
mărire 6x – 25x. Vizualizare în 7 moduri
de culoare. 

Lupă video portabilă  cu  ecran de  4.3  ''
(10.9 cm).  Gama de mărire :  5x – 15x.
Vizualizare în 5 moduri de contrast ridicat.
Suport  PAL /  NTSC , conectarea la TV.
Suport de scris și mâner rabatabil.

Cod Produs Preț Cod Produs Preț

LVT2 2.810 lei cu TVA LVT8 2.900 lei cu TVA

Lupe video portabile Lupe video portabile

Capture Compact+

O  lupă  portabilă  de  4.3''  (10.9  cm).
Folosește o rotiță pentru controlul măririi
imaginii.  Vizualizare  în  10  moduri  de
culoare.  Multi  -  funcții  :  stop  cadru,
memorare  setări  recente.  Suport  PAL  /
NTSC , conectarea la TV

Lupa video de buzunar de 4.3 '' (10.9 cm).
Gama de mărire : 5x 7.5x 10x. Vizualizare
în  5  moduri  de  culoare.  Disponibil  în
culorile roz, portocaliu, verde, negru, alb şi
albastru.

Cod Produs Preț Cod Produs Preț

LVT4 3.200 lei cu TVA LVT7 3.300 lei cu TVA

Pentru comenzi, întrebări, nelămuriri ne puteți contacta pe email: office@syncore.ro sau la telefon : 0727330575Pentru comenzi, întrebări, nelămuriri ne puteți contacta pe email: office@syncore.ro sau la telefon : 0727330575
Pentru mai multe detalii privind aceste produse vizitați syncore.roPentru mai multe detalii privind aceste produse vizitați syncore.ro

2



syncore.rosyncore.ro

Lupe video portabile Lupe video portabile

Prodigi Tablet Compact Touch HD

Lupă video puternică și ușoară de 5 inch
(12.7 cm) cu ecran tactil. Gama de mărire:
1.2x-20x în mod color normal. Vizualizare
în 16 moduri de contrast ridicat (combinații
de  afișare  în  pozitiv  și  negativ).  Multi  –
funcții inteligente.

Lupă portabilă  cu ecran tactil  de  5  inch
(12.7  cm)  cu  gama  de  mărire  2x-20x.
Vizualizare în 2 moduri foto + 10 moduri
de  contrast  ridicat.  Multi-funcțiile  sunt
accesate folosind ecranul tactil. 

Cod Produs Preț Cod Produs Preț

LVT12 5.300 lei cu TVA LVT13 6.200 lei cu TVA

Lupe video portabile Lupe video portabile

Compact 5 HD Snow 7 HD

Lupă video portabilă HD de 5 '' (12.7 cm).
Gama de mărire : 1.5x – 18x. Vizualizare
în  16  moduri  de  culoare.  Suportă  două
poziţii  ergonomice  :  deschis  pentru  un
unghi perfect pentru citit și închis pentru a
o folosi din mers. 

Lupă  video  portabilă  de  7''  (17.8  cm).
Gama de mărire : 2.2x – 16x. Vizualizare
în 12 moduri de culoare. Funcții practice
ușor de folosit, camera HD, stand de citit
și posibilitatea de a vedea la distanță.

Cod Produs Preț Cod Produs Preț

LVT5 5.300 lei cu TVA LVT11 4.500 lei cu TVA

Lupe video portabile Lupe video de birou

Compact 7 HD Prodigi Duo 2 in 1 - 24 inch

Lupă portabilă  HD  de  7  ''  (17.78  cm)  .
Gama de mărire : 2x – 24x. Vizualizare în
16 moduri de culoare. Suportă două poziţii
ergonomice  :  deschis  pentru  un  unghi
perfect  pentru  citit  și  închis  pentru  a  o
folosi din mers. 

Un produs unic ce  încorporează  o  lupă
video de birou cât și o lupa video portabilă
Prodigi  Tablet  într-un  pachet  ușor  de
utilizat. Ecran de 61 cm. Gama de mărire
1x-20x în modul color normal. Vizualizare
în 16 moduri de contrast ridicat.

Cod Produs Preț Cod Produs Preț

LVT6 8.400 lei cu TVA LVB13 13.500 lei cu TVA

Lupe video de birou Lupe video de birou

Prodigi Duo 2 in 1 - 20 inch Prodigi Desktop - 24 inch

Un produs unic ce  încorporează  o  lupă
video de birou cât și o lupa video portabilă
Prodigi  Tablet  într-un  pachet  ușor  de
utilizat.  Ecran  de  50.8  cm.  Gama  de
mărire  1x-20x  în  modul  normal.
Vizualizare în 16 moduri de culoare.

O lupă video de birou cu ecran de 61 cm.
Gama  de  mărire  1x-20x în  modul  color
normal.  Vizualizare  în  16  moduri  de
contrast  ridicat.  Multi-funcții  inteligente
incorporate precum Diamond Edge, lector
automat, etc.

Cod Produs Preț Cod Produs Preț

LVB12 12.400 lei cu TVA LVB15 13.500 lei cu TVA

Pentru comenzi, întrebări, nelămuriri ne puteți contacta pe email: office@syncore.ro sau la telefon : 0727330575Pentru comenzi, întrebări, nelămuriri ne puteți contacta pe email: office@syncore.ro sau la telefon : 0727330575
Pentru mai multe detalii privind aceste produse vizitați syncore.roPentru mai multe detalii privind aceste produse vizitați syncore.ro
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Lupe video de birou Lupe video de birou

Prodigi Desktop - 20 inch ClearView+ Speech Color / Full 
HD

O lupă video de birou cu ecran de 50.8
cm.  Gama  de  mărire  1x-20x  în  modul
color normal. Vizualizare în 16 moduri de
contrast  ridicat.  Multi-funcții  inteligente
incorporate precum Diamond Edge, lector
automat, etc.

Lupă video de birou cu lector ce combină
mărirea video (1x-75x) cu un cititor precis
de text. Are un ecran tactil ce vă permite
să  atingeți  pur  și  simplu  ecranul  pentru
funcția  de  vorbire.  Două  versiuni:  Color
simplă și Full HD. 

Cod Produs Preț Cod Produs Preț

LVB14 12.400 lei cu TVA LVB17 20.200 / 22.500 lei cu TVA

Lupe video de birou Lupe video de birou

SmartView 360 SmartView Synergy PI 23” 
Avansat 

Lupă video cu vedere de 360 ° cu cameră
integrată pe un braț  mobil articulat și un
monitor de 19 inch (48.3 cm). 3 tipuri de
mărire  :  pe  birou (1.5x-55x),  la  distanță
(0.2x-9x),  și  oglindă (2x-8x).  Vizualizarea
în 16 moduri de culoare.

Lupă  video  de  58.4  cm  cu  panou  de
control  avansat.  Gama  de  mărire:  3.7x-
75x. Vizualizare în 16 moduri de contrast
ridicat (combinații de afișare în pozitiv și
negativ)

Cod Produs Preț Cod Produs Preț

LVB16 11.200 lei cu TVA LVB8 11.800 lei cu TVA

Lupe video de birou Lupe video de birou

SmartView Synergy PI 23” 
Standard

Aurora HD

Lupă  video  de  58.4  cm  cu  panou  de
control standard. Gama de mărire:  3.7x-
75x. Vizualizare în 16 moduri de contrast
ridicat (combinații de afișare în pozitiv și
negativ)

Lupa video pliabilă pentru birou. Ecran lat
de 24 ''  cu rezoluția de 1920 x 1080 Full
HD.  Gama  de  mărire  :  2x  –  70x.  17
moduri de vizualizare în contrast mărit și
multi-funcții precum stop cadru și blocare
focalizare.

Cod Produs Preț Cod Produs Preț

LVB9 11.800 lei cu TVA LVB1 13.100 lei cu TVA

Lupe video de birou Lupe video de birou

ClearNote Portable Smart-view Synergy SI 22” 
Avansat

Lupa video de birou portabila. Gama de
mărire:  4x-40x  (zoom  optic  10x).
Vizualizare  în  11  moduri  de  contrast
ridicat.  Multi  -  funcții  :  ajustarea mărimii
imaginii,  poză-în-poză,  linii  și  ferestre,
rotirea imaginii, captură a imaginii.

Lupă  video  de  55.8  cm  cu  panou  de
control avansat. Gama de mărire: 3x-75x.
Vizualizare  în  16  moduri  de  contrast
ridicat.Varianta SI față de cea PI, are un
câmp de vedere orizontal mai mare și îi
lipsește posibilitatea conectării la PC. 

Cod Produs Preț Cod Produs Preț

LVB2 15.000 lei cu TVA LVB10 15.500 lei cu TVA

Pentru comenzi, întrebări, nelămuriri ne puteți contacta pe email: office@syncore.ro sau la telefon : 0727330575Pentru comenzi, întrebări, nelămuriri ne puteți contacta pe email: office@syncore.ro sau la telefon : 0727330575
Pentru mai multe detalii privind aceste produse vizitați syncore.roPentru mai multe detalii privind aceste produse vizitați syncore.ro
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Lupe video de birou Lupe video de birou

SmartView Synergy SI 22” 
Standard

ClearNote+

Lupă  video  de  55.8  cm  cu  panou  de
control standard. Gama de mărire: 3x-75x.
Vizualizare  în  16  moduri  de  contrast
ridicat.Varianta SI față de cea PI, are un
câmp de vedere orizontal mai mare și îi
lipsește posibilitatea conectării la PC. 

Lupa video de birou portabila. Gama de
mărire:  1.7x-57x  (zoom  optic  18x).
Vizualizare  în  color,  contrast  înalt
alb/negru, mod revers, diferite combinaţii
de culori. Multi - funcții : ajustarea imaginii,
poză-în-poză, linii și ferestre, etc.

Cod Produs Preț Cod Produs Preț

LVB11 15.500 lei cu TVA LVB3 15.500 lei cu TVA

Lupe video de birou Imprimante Braille 

ClearView+ EmBraille Desktop Embosser 

Lupă video de birou configurabilă. Puteți
alege între 2 opțiuni de monitor sau chiar
fără  monitor,  2  tipuri  de  cameră  și  2
pachete  de  caracteristici.  Adaptează
Clearview + în functie de nevoie și buget.

O imprimantă braille accesibilă, ușoară și
compactă (25 de caractere pe secundă).
Imprimanta Braille cu cel mai mic preț de
pe  piață,  dar  puternică  și  de  încredere
folosind tehnologia ViewPlus TIGER. 

Cod Produs Preț Cod Produs Preț

LVB18 14.100..23.100 lei cu TVA IP7 11.000 lei cu TVA

Imprimante Braille Imprimante Braille 

Index Everest-D V4 Cub Jr. Embosser 

Imprimată braille versatilă (300 de pagini
A4 pe oră), cea mai vândută imprimantă
adaptabilă.  Gestionează  mai  multe
formate de hârtie cum ar fi portret, peisaj
și revistă. Imprimanta are alimentator de
coli și suportă formatul 4x4 PRO V3.

Imprimantă  braille  de  birou  (30  de
caractere  pe  secundă)  o  opțiune
compactă  şi  accesibilă.  Imprimantă
silenţioasă  cu  care  puteţi  imprima  uşor
grafică în relief şi texte braille cu ajutorul
tehnologiei Tiger.

Cod Produs Preț Cod Produs Preț

IP1 17.950 lei cu TVA IP3 19.000 lei cu TVA

Imprimante Braille Imprimante Braille 

Cub Embosser Max Embosser 

Imprimantă  Braille  de  birou  (50  de
caractere  pe  secundă),  ideală  pentru
tipărituri braille şi grafică în relief în format
A4 sau mai mic. Imprimanta are integrată
tehnologia Tiger. 

Imprimanta braille cea mai rapidă și cea
mai  versatilă  din  seria  de  imprimante
braille  de  birou  (60  de  caractere  pe
secundă). O imprimantă de birou care să
poate funcţiona cu formate mari de hârtie.

Cod Produs Preț Cod Produs Preț

IP2 23.500 lei cu TVA IP5 28.100 lei cu TVA

Pentru comenzi, întrebări, nelămuriri ne puteți contacta pe email: office@syncore.ro sau la telefon : 0727330575Pentru comenzi, întrebări, nelămuriri ne puteți contacta pe email: office@syncore.ro sau la telefon : 0727330575
Pentru mai multe detalii privind aceste produse vizitați syncore.roPentru mai multe detalii privind aceste produse vizitați syncore.ro
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Imprimante Braille Imprimante Braille 

Emprint SpotDot Color Braille Premier 100 

O  imprimantă  Braille  +  Color  (50  de
caractere pe secundă ). Gravează Braille
și imprimă cu cerneală pe aceeași foaie.
Folosește  aceleași  cartușe  de  cerneală
precum  o  imprimantă  HP.  Are  integrată
tehnologia ViewPlus TIGER. 

Imprimanta  Braille  fiabilă  (100  de
caractere pe secundă), concepută pentru
a rula ore în sir, perfectă pentru universități
și școli. Poate imprima Braille față-verso și
grafică  tactilă  de  înaltă  rezoluție  cu
ajutorul tehnologiei Tiger.

Cod Produs Preț Cod Produs Preț

IP8 33.000 lei cu TVA IP6 52.800 lei cu TVA

Imprimante Braille Imprimante Braille 

Elite 200 EmFuse Color Braille Station

Imprimantă  braille  pentru  volume  mari
(200 de caractere  pe secundă).  Obțineți
tipărituri  braille  de  calitate  ridicată  cu
această  imprimantă  fiabilă,  care  are
avantajul  noii  tehnologii  Tiger  de
imprimare detaliată în relief.

Stație Braille + Color ultra-rapidă (200 de
caractere  pe  secundă)  capabilă  de
printare pe foi de mărime mare. Sertare
ce  pot  sa  țină  2350  de  pagini  cu
dimensiuni 30.5 x 45.7 cm (12 x 18 inch).
Are integrată tehnologia ViewPlus TIGER.

Cod Produs Preț Cod Produs Preț

IP4 112.300 lei cu TVA IP9 260.000 lei cu TVA

Lector Lector 

ImageReader cu camera A4 ClearReader+ 

O soluție software ce folosește o cameră
și ABBYY OCR pentru a captura textul de
la  toate  tipurile  de  materiale  tipărite  și
electronice. Programul este perfect pentru
citirea textului grafic de pe documente și
pagini Web.

Lector  portabil  avansat  ce  poate  să
citească ziare, reviste și cărți, cu voce tare
în  câteva  secunde,  la  apăsarea  a  unui
buton. Recunoaștere text (OCR) cu suport
pentru 23 de voci (inclusiv română). 

Cod Produs Preț Cod Produs Preț

L9 4.100 lei cu TVA L1 14.100 lei cu TVA

Lector Lector 

ClearReader+ Basic ClearReader+ Pachet Opțional

Lectorul  de  birou  ce  poate  să  citească
ziare,  reviste  și  cărți,  cu  voce  tare  în
câteva secunde, la apăsarea a unui buton.
Recunoaștere text (OCR) cu suport pentru
23 de voci (inclusiv română). Acest model
se alimentează la priză. 

Pentru  a  extinde  funcționalitatea
ClearReader + sau ClearReader + Basic
conectați  Pachetul Opțional.  Cu card  de
memorie SD pre-instalat și controlerul de
navigare  conectat,  aveți  libertatea  de  a
scana și salva cărți și reviste tipărite.

Cod Produs Preț Cod Produs Preț

L2 12.400 lei cu TVA L4 1.700 lei cu TVA

Pentru comenzi, întrebări, nelămuriri ne puteți contacta pe email: office@syncore.ro sau la telefon : 0727330575Pentru comenzi, întrebări, nelămuriri ne puteți contacta pe email: office@syncore.ro sau la telefon : 0727330575
Pentru mai multe detalii privind aceste produse vizitați syncore.roPentru mai multe detalii privind aceste produse vizitați syncore.ro
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Lector Lector 

ClearReader+ Geantă ScannaR Compact 2 

Geanta  de  transport  este  concepută
special  pentru  a  fi  utilizată  cu
ClearReader+  sau  ClearReader+  Basic.
Geanta  are  mai  multe  compartimente
separate  pentru  depozitarea  de  cabluri,
alimentatorul, etc. 

Lector  de  birou  standard  tip  scaner.
Difuzoarele  stereo  încorporate  sunt
îndreptate  spre ascultător.  Butoanele de
control  sunt  auto-explicative,  cu  forme
tactile la atingere.

Cod Produs Preț Cod Produs Preț

L8 500 lei cu TVA L5 14.100 lei cu TVA

Lector Ecrane braille 

ScannaR Compact 2+ EasyLink 12 Touch

Lector  de  birou  avansat  (mai  multe
butoane  de  control  față  de  versiunea
standard)  tip  scaner.  Difuzoarele  stereo
încorporate  sunt  îndreptate  spre
ascultător. Butoanele de control sunt auto-
explicative, cu forme tactile la atingere.

Ecran  Braille  de  buzunar  ce  poate
controla wireless o tabletă sau un telefon
inteligent.  Vă  permite  să  accesați  toate
aplicațiile  din  telefonul  inteligent  folosind
un cititor de ecran, cum ar fi Mobile Speak
sau Apple VoiceOver.

Cod Produs Preț Cod Produs Preț

L6 15.200 lei cu TVA EC7 6.200 lei cu TVA

Ecrane braille Ecrane braille 

ALVA USB 640 ALVA BC640

Ecran Braille cu conectare USB de 40 de
celule  braille  (33.8cm)  .  Se  conectează
fără efort la PC sau MAC. Afișajul braille
ALVA  ajuns  la  a  6-a  generație  vă
garantează  o  experiență  similară  cititului
pe hârtie. 

Ecran braille ergonomic cu 40 de celule
braille  (33.8cm).  Acces  eficient  la
informații puteți citi e-mail-uri și naviga pe
web, toate în Braille. Se conectează fără
fir  la  computer,  telefon  inteligent  sau
tabletă fără a instala vrun driver.

Cod Produs Preț Cod Produs Preț

EC6 15.200 lei cu TVA EC5 21.100 lei cu TVA

Ecrane braille Ecrane braille 

Brailliant BI 40 Brailliant BI 32 

Cu ecran braille cu 40 de celule (31 cm),
este  conceput  pentru  sesiunile  lungi  de
lectură.  Ușor,  compact,  portabil,  ecranul
ergonomic se potrivește în fața laptop-ului
sau  a  tastaturii  şi  poate  fi  utilizat  cu
dispozitivele mobile preferate.

Cu ecran braille cu 32 de celule (26 cm),
este  conceput  pentru  sesiunile  lungi  de
lectură.  Ușor,  compact,  portabil,  ecranul
ergonomic se potrivește în fața laptop-ului
sau  a  tastaturii  şi  poate  fi  utilizat  cu
dispozitivele mobile preferate.

Cod Produs Preț Cod Produs Preț

EC3 18.000 lei cu TVA EC2 16.300 lei cu TVA

Pentru comenzi, întrebări, nelămuriri ne puteți contacta pe email: office@syncore.ro sau la telefon : 0727330575Pentru comenzi, întrebări, nelămuriri ne puteți contacta pe email: office@syncore.ro sau la telefon : 0727330575
Pentru mai multe detalii privind aceste produse vizitați syncore.roPentru mai multe detalii privind aceste produse vizitați syncore.ro
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Ecrane braille Ecrane braille 

Brailliant B 80 ALVA BC680 

Ecran  braille  cu  80  de  celule  (56  cm).
Produsul  HumanWare,  este  conceput
pentru sesiunile lungi de lectură. Generația
Brailliant B înglobează tehnologia celulelor
braille  de  ultimă  generaţie,  puncte  mai
clare şi mai realiste.

Ecran braille cu 80 de celule braille (68cm)
ce convertește informațiile de pe ecranul
computerului  într-o  linie  perfectă  de
Braille.  ALVA  BC680  este  singurul
terminal  Braille,  oferind  conectivitate
simultană cu două PC-uri.

Cod Produs Preț Cod Produs Preț

EC1 39.300 lei cu TVA EC4 48.000 lei cu TVA

Laptop asistiv Laptop asistiv

ALVA 640 Comfort VoiceNote Apex BT 

Ecran  braille  cu  40  de  celule  Braille  și
tastatură acest  produs intră în categoria
laptopurilor  asistive  pentru  că  oferă,  o
funcție  notepad  intern  și  tehnologia
Bluetooth pentru a  converti  textul de  pe
PC, tabletă sau telefon în Braille.

Laptop  asistiv  cu  tastatură  Perkins  și
sinteză  vocală.  Un  instrument  de
productivitate,  portabil  și  accesibil
conceput pentru utilizatorii nevăzători care
sunt  obișnuiți  să  folosească  sinteza
vocală. 

Cod Produs Preț Cod Produs Preț

LA7 15.700 lei cu TVA LA5 11.300 lei cu TVA

Laptop asistiv Laptop asistiv

VoiceNote Apex QT BrailleNote Apex BT 18

Laptop  asistiv  cu  tastatură  QWERTY și
sinteză  vocală.  Un  instrument  de
productivitate,  portabil  și  accesibil
conceput pentru utilizatorii nevăzători care
sunt  obișnuiți  să  folosească  sinteza
vocală. 

Laptop asistiv cu tastatură Perkins și 18
de celule braille. Un dispozitiv de luare de
notițe  în  braille  cu  sprijin  sporit  pentru
documente mari și fișiere media, conceput
pentru confort în timpul sesiunilor intense
de citire și scriere.

Cod Produs Preț Cod Produs Preț

LA6 12.700 lei cu TVA LA1 30.000 lei cu TVA

Laptop asistiv Laptop asistiv

BrailleNote Apex BT 32 BrailleNote Apex QT 18

Laptop asistiv cu tastatură Perkins și 32
de celule braille. Un dispozitiv de luare de
notițe  în  braille  cu  sprijin  sporit  pentru
documente mari și fișiere media, conceput
pentru confort în timpul sesiunilor intense
de citire și scriere.

Laptop asistiv cu tastatură QWERTY și 18
de  celule  braille.  Are  instalată  suita
Keysoft  cu  opțiuni  încorporate  pentru  a
accesa  pagini  Web,  descărca  e-mail-uri
sau pentru a prelua fișiere de pe rețea. 

Cod Produs Preț Cod Produs Preț

LA2 35.500 lei cu TVA LA3 30.000 lei cu TVA

Pentru comenzi, întrebări, nelămuriri ne puteți contacta pe email: office@syncore.ro sau la telefon : 0727330575Pentru comenzi, întrebări, nelămuriri ne puteți contacta pe email: office@syncore.ro sau la telefon : 0727330575
Pentru mai multe detalii privind aceste produse vizitați syncore.roPentru mai multe detalii privind aceste produse vizitați syncore.ro
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Laptop asistiv Optica

BrailleNote Apex QT 32 Ochelari telescopici - MaxEvent

Laptop asistiv cu tastatură QWERTY și 32
de  celule  braille.  Are  instalată  suita
Keysoft  cu  opțiuni  încorporate  pentru  a
accesa  pagini  Web,  descărca  e-mail-uri
sau pentru a prelua fișiere de pe rețea. 

Mărește dimensiunea de ecranelor TV cu
sistemul  binocular  telescopic.  Mărire  de
2.1x  ce  poate  fi  ajustată  astfel  încât
fiecare lentilă să poată fi reglată separat [±
3 dioptrii]. Câmp vizual : 20 de grade. Tip
lentile: galilean. 

Cod Produs Preț Cod Produs Preț

LA4 35.500 lei cu TVA O2 600 lei cu TVA

Optica Software asistiv

Lupa - Scribolux ZoomText Express

Lupă cu suport iluminat. Iluminare cu LED-
uri SMD. Zoom optic: 2.8x. Bateri : 3 de
tip AA. Dimensiuni : 10 x 7.5 cm.

Lupă de ecran accesibilă ce oferă mărire
(până  la  2x).  Puteți  aplica  o  nuanțare
pentru  zonele  albe  ale  ecranului  sau
inversa  toate  culorile  pentru  a  elimina
efectul de orbire și personaliza cursorul. 

Cod Produs Preț Cod Produs Preț

O1 800 lei cu TVA SA6 300 lei cu TVA

Software asistiv Software asistiv

Audio Graphing Calculator ZoomText Magnifier

Calculator audio-grafic ce beneficiază de
răspuns  audio  și  tactil.  Printre  funcţiile
AGC  veţi  găsi:  funcții  avansate  pentru
matrice,  un  evaluator  al  expresiilor,
capacitatea  de  a  localiza  coordonatele
polare, identificarea intersecțiilor. 

Acest program mărește și clarifică totul pe
ecranul  computerului  dumneavoastră,
făcând  toate  aplicațiile  ușor  de  văzut  și
utilizat.  Noua  tehnologie  revoluționară
xFont afișează textul clar la toate nivelurile
de mărire.

Cod Produs Preț Cod Produs Preț

SA1 3.100 lei cu TVA SA4 3.000 lei cu TVA

Software asistiv Software asistiv

ZoomText Magnifier / Screen 
Reader

Kurzweil 1000

Lupă digitală cu cititor. Îmbină ZoomText
Magnifier  cu  un  set  puternic  de
instrumente  de  lectură.  Vedeți  și  auziţi
ceea ce faceți în toate aplicațiile.

Program  ce  încorporează  o  precisă
recunoaștere optică a caracterelor (OCR)
și o sinteza vocală într-un pachet integrat.
Acesta funcționează pe un PC împreună
cu un scaner,  pentru a converti cuvântul
tipărit în cuvânt auzit.

Cod Produs Preț Cod Produs Preț

SA5 4.500 lei cu TVA SA3 5.100 lei cu TVA

Pentru comenzi, întrebări, nelămuriri ne puteți contacta pe email: office@syncore.ro sau la telefon : 0727330575Pentru comenzi, întrebări, nelămuriri ne puteți contacta pe email: office@syncore.ro sau la telefon : 0727330575
Pentru mai multe detalii privind aceste produse vizitați syncore.roPentru mai multe detalii privind aceste produse vizitați syncore.ro
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Software asistiv

JAWS

Cititor  de  ecran  pentru  Windows  ce
suporta  toate  aplicațiile  standard  de
Windows  fără  a  mai  fi  nevoie  de
configurații  speciale.  Suportă  Internet
Explorer  cu  caracteristici  speciale.
Compatibilitate cu ecranele Braille.

Cod Produs Preț Cod Produs Preț

SA2 5.600 lei cu TVA

Pentru comenzi, întrebări, nelămuriri ne puteți contacta pe email: office@syncore.ro sau la telefon : 0727330575Pentru comenzi, întrebări, nelămuriri ne puteți contacta pe email: office@syncore.ro sau la telefon : 0727330575
Pentru mai multe detalii privind aceste produse vizitați syncore.roPentru mai multe detalii privind aceste produse vizitați syncore.ro
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