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funkcja blokady – po włączeniu tego trybu znak będzie
wpisywany tylko raz, nawet jeśli klawisz jest
przytrzymywany dłużej
czarno-biała kolorystyka o wysokim kontraście
powiększone klawisze – 2 cm*2 cm; dodatkowe
powiększone napisy na klawiaturze, ułatwiają
korzystanie osobom z niepełnosprawnością a także
niedowidzącym
ergonomiczne rozmieszczenie klawiszy powodujące
właściwą pozycję rąk osoby piszącej

Klawiatura zaprojektowana szczególnie dla osób
słabowidzących. Doskonale wykorzystywana w nauce
pisania i obsługi komputera. 
Właściwości:

powiększenie: do 80 razy, powiększenie optyczne do 12
razy
obrotowa kamera HD, rotacja 330 stopni w pionie lub 180
stopni w poziomie
tryby kamery: obraz z bliska, z odległości, tryb „lustra”,
Autofocus i funkcja zablokowanego focusa
tryby kolorów: kolorowy, negatyw, pozytyw, kolory sztuczne
(16 trybów)
funkcja linii wiodących, podkreślników i przysłon do
śledzenia tekstu
regulowane podświetlenie LED 

Mars HD to przenośny powiększalnik elektroniczny
współpracujący z komputerem przeznaczony szczególnie dla
osób słabowidzących.

Klawiatura Clevy Contrast 

NUMERY: X23722, X23723

Powiększalnik elektroniczny

NUMERY: X23716, X23717, X23718
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PCEye 5 to najnowsza generacja lekkich i wszechstronnych
urządzeń do śledzenia wzroku, zaprojektowanych do użytku
z laptopem lub komputerem z systemem Windows.
Wystarczy podłączyć je i umieścić na laptopie, tablecie lub
monitorze do 27 cali. Nowy PCEye jest wyposażony w
oprogramowanie Computer Control, intuicyjny sposób
uzyskiwania dostępu do komputera z systemem Windows i
poruszania się po nim za pomocą wzroku. 

Onyx Boox Nova 3 to czytnik e-booków w rozmiarze A5,
doskonały do codziennej lektury, ale także bardziej
wymagających zadań związanych z pracą i nauką.
Dopracowane możliwości edycji plików, łatwe przesyłanie
danych oraz czytanie prosto z sieci czynią z Nova 3
najbardziej zaawansowany 7,8-calowy czytnik na rynku.
Czytnik posiada wbudowany głośnik w dolną ramkę oraz
posiada funkcję notatnika. Umożliwia używanie 
 zaawansowanych narzędzi do zakreślania, tworzenia
zakładek, dzielenia widoków czy robienia notatek za pomocą
rysika na różnych treściach, w tym dokumentach PPT.

PCEye 5 - Sterowanie
wzrokiem

NUMERY: X24023, X24024, X24025

Czytnik e-booków ONYX

NUMERY: X23991, X23992, X23993
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4,3-calowy ekran AMOLED
Zoptymalizowany pod kątem dużej szybkości odczytu
Uproszczone użytkowanie dzięki szybkiemu naciśnięciu
przycisków: wł/wył
3 poziomy powiększenia 3x, 4,5x i 7x
Tryb (kolorowy, pozytyw i negatyw i półkolor)
Obraz zamrożony
Wbudowany akumulator: 2,5 godziny w trybie True
Color, 4 godziny w trybie negatywnym, 3,5 godziny
ładowania.
Możliwość noszenia w kieszeni, pasku lub na szyi.

Cyfrowa lupa Crystal XL przeznaczona jest szczegółnie dla
osób słabowidzących. Dyktafon Philips DVT1110 dysponuje najnowszą technologią

przetwarzania dźwięku i zapewnia najwyższą jakość zapisu,
dzięki temu jest nieocenioną pomocą dla osób
słabosłyszących. 

Zainteresowani studenci mogą wypożyczać sprzęt, który
zapewni wysoką jakość zapisu dźwięku np. na wykładach.

Lupa elektroniczna Dyktafony

NUMERY: X23719, X237201NUMERY: X21153, X21154, X21155
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Zestaw Roger jest przeznaczony szczególnie dla osób
słabosłyszących.

Roger MyLink to uniwersalny odbiornik, który jest
kompatybilny ze wszystkimi aparatami słuchowymi 
i implantami ślimakowymi wyposażonymi w cewkę
indukcyjną. Po podłączeniu odbiornika do aparatu
słuchowego lub implantu ślimakowego możliwe jest
korzystanie z dowolnego bezprzewodowego mikrofonu 
 z serii Roger.

Do 54% lepsze rozumienie mowy w porównaniu z innymi
systemami FM
W zależności od swojego położenia, mikrofon Roger
Touchscreen Mic automatycznie przełącza się z trybu
rozmowy z jedną osobą na tryb rozmowy w niewielkiej
grupie osób.
Intuicyjne wskaźniki i łatwy w obsłudze interfejs, ekran
dotykowy 
Kompatybilny z praktycznie każdym aparatem
słuchowym, implantem ślimakowym i systemem
nagłośnienia

Łatwy i intuicyjny w obsłudze mikrofon dla dydaktyka, który
można nosić na szyi lub położyć na ławce, aby wychwytywał
mowę spośród grupy studentów.

ZESTAW ROGER

1. Roger MyLink 

NUMERY: X23604, X23605

2. Roger Touchscreen Mic 
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Pętla opracowana w celu umożliwienia osobom
niedosłyszącym posiadającym aparaty słuchowe
komunikowania się dzięki funkcji indukcyjnej.

Przenośna pętla magnetyczna, ultrakompaktowa, 
z wbudowanym mikrofonem. Idealna na aule. Zasięg
działania jest szeroki, ale ograniczony w celu zachowania
poufności rozmów. Słowa wypowiadane do aparatu
słuchowego usłyszy wyłącznie rozmówca. Jeżeli rozmówca
nie używa aparatów słuchowych, może użyć słuchawek
(podłączanych do gniazda 3.5 mikrofonu/słuchawek) w celu
wzmacniania głośności rozmowy.

Mikrofon, który studenci mogą przekazywać między sobą,
co pozwoli osobom  z ubytkiem słuchu usłyszeć nie tylko
wypowiedzi dydaktyka, ale także komentarze koleżanek 
i kolegów. Aby móc w pełni uczestniczyć w zajęciach,
student musi słyszeć nie tylko głos profesora, ale także innych
uczestników, jak również dźwięki z urządzeń multimedialnych
znajdujących się w auli. 

Urządzenie jest kompatybilne z mikrofonem Roger
Touchscreen Mic.

3. Roger Pass-around Przenośna pętla magnetyczna 

NUMERY: X23716, X23717, X23718
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Program przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych
ruchowo oraz mających problemy z mówieniem. Polecany
jest studentom po wypadkach, guzach mózgu, jak również
osobom z autyzmem, mózgowym porażeniem, zespołem
Downa oraz innymi schorzeniami, które mają wpływ na
narząd mowy. Program działa na urządzeniach z systemem
Android posiadających ekran dotykowy.

Produkt stanowi kompleksowe rozwiązanie: oprócz samego
programu komputerowego zawiera także wysokiej jakości
tablet Samsung Galaxy Tab A 10.1  a także przycisk
SENSOR, służący do obsługi aplikacji za pomocą tzw.
funkcji skanowania.

Czytak jest urządzeniem umożliwiającym odtwarzanie
książek mówionych w formacie Czytaka, słuchanie
audiobooków i odtwarzanie muzyki w formatach mp3.
Polecany jest osobom niewidomym, słabowidzącym i
seniorom, którzy nie mogą czytać tradycyjnych książek.
Dzięki dużym i wyczuwalnym klawiszom można korzystać z
urządzenia w sposób bezwzrokowy.

Zasilanie: zasilacz lub akumulatorki.

Mówik Pro Plus 1.4a + tablet Czytak4

NUMERY: tablet X23724, X23725
sensor X23726, X23727

NUMERY: od X23969 do X23972
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Maltron 3D to dwuręczna, ergonomiczna klawiatura
dostosowująca się dokształtu dłoni i do różnych długości
palców, w celu ograniczenia zbędnych ruchów 

 i zmniejszenia napięcia mięśni. Klawiatura eliminuje tym
samym ból nadgarstków pojawiający się podczas długiej
pracy przy komputerze.

Bloki klawiszy w Maltron 3D nie znajdują się w jednej
płaszczyźnie – są wklęsłe wewnątrz i wypukłe na zewnątrz, 
a część klawiszy umieszczona została pod skosem. Wszystko
to poprawia ergonomię użytkowania, zmniejszając napięcie
mięśni i umożliwiając wygodną pracę. Specjalne
wyprofilowanie podstawy klawiatury, która w najwyższym
miejscu osiąga 10 cm, umożliwia wygodne opieranie
nadgarstków.

Podpórka ułatwiająca pracę przy komputerze osobom 

z niepełnosprawnością Sprzęt ogranicza wysiłek mięśni,
niezbędny do utrzymania odpowiedniej postawy ciała.
Wsparte na wygodnych podłokietnikach przedramiona
odpoczywają, a kręgosłup przyjmuje komfortowe położenie. 

Ruchome przeguby pozwalają swobodnie poruszać ręką 
w poziomej płaszczyźnie. Podpórka pomaga zredukować
napięcie mięśni, a przez to likwiduje drętwienie rąk, szyi 
i ramion. Ruchoma podkładka pod mysz ustawiona może
zostać przez każdego użytkownika w pozycji zapewniającej
najbardziej komfortową pracę. Podłokietnik wyposażony
jest także w klamrę, pozwalającą łatwo zamocować go do
blatu biurka.

Klawiatura Maltron 3D Podpórka pod ramię

NUMER: X23532 NUMERY: X23730, X23731
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Big Track to duża i solidna mysz komputerowa, wykonana z
wytrzymałego na nacisk tworzywa, wyposażona w dwa 
3-centymetrowe przyciski i 7-centymetrowy trackball. 

Mysz Big Track jest przeznaczona dla niepełnosprawnych
studentów, dla których problemem jest korzystanie 

z tradycyjnej myszy. Duże przyciski i duży trackball
umożliwiają obsługę myszy przez użytkowników z poważnymi
dysfunkcjami rąk, 
 a nawet z niedowładami. Big Track można także
obsługiwać stopą. Ze względu na rozmiary przycisków i ich
kontrastowe kolory mysz może być także przydatna dla
osób słabowidzących.

Mysz komputerowa Bigtrack Wózki, kule

NUMERY: X23601, X23602
Wózek inwalidzki

Wózek transportowy
NUMER: X23603

Kule łokciowe
BRAK NUMERU INWENTARZOWEGO
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Student AHE, który uzyskał zgodę wypożyczenia sprzętu zobowiązany jest do
uzupełnienia i podpisania UMOWY UŻYCZENIA SPRZĘTU (dostępna na stronie
w załączniku) i przesłaniu na 
e-mail ron@ahe.lodz.pl

Wypożczenie sprzętu do użytku domowego jest możliwe tylko po pozytywnym
rozpatrzeniu wniosku oraz po okazaniu aktualnego orzeczenia dot. stopnia
niepełnosprawności.

Wyposażenie sali dydaktycznej w wybrany sprzęt następuje po wcześniejszym
kontacie e-mail ron@ahe.lodz.pl

UŻYCZENIE SPRZĘTU PRZEZ STUDENTÓW 

AKADEMII HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNE W ŁODZI


