
• Plně vybavená a snadno přenosná
• Zvětšení až 115x (22” monitor)
• Tři režimy zobrazení: vzdálený obraz,

dokumenty, zrcadlo
• Uložení nastavení pro každý režim

zobrazení zvlášť
• Kamera otočná ve třech směrech
• 33 vysoce kontrastních barevných

kombinací (6 základních a 27
nastavitelných)

• Plnobarevný obraz a vysoce
kontrastní plnobarevný obraz

• Fixace obrazu
• Nastavitelné čtecí linky, čtecí masky

a zastínění
• Možnost vyhledávání
• Uzamykatelné zaostření
• Unikátní kapesní dálkové ovládání
• Samostatný čtecí stolek
• Transportní kufr na kolečkách

Lupa ONYX 
Deskset HD přináší zvětšení 
v novém elegantním designu ve vysokém 
rozlišení. Integrovaná kamera s vlastním monitorem 
vám umožní přečíst co chcete, ať už je to na druhé 
straně místnosti nebo na vašem stole. Nastavitelná 
kamera s funkcí 3 v 1 zajistí čtení dokumentů, prohlížení 
na dálku i pohled na sebe v režimu zrcadlo a pomocí 
univerzálního ovladače se přepne z jednoho režimu na 
druhý stejně rychle jako vy.

ONYX Deskset HD nabízí plynulé zvětšování až na 
115násobek původní velikosti. Pomocí rotace okolo 
všech tří os umožní neomezené prohlížení čehokoli 
ve vašem okolí. Velká pracovní plocha pod kamerou 
poskytuje více místa na otáčení stránek, psaní nebo 
pro ruční práci. 

ONYX Deskset HD si pamatuje specifické nastavení 
pro každý režim zobrazení a sám přepne na vámi 
preferované nastavení, když otočíte kamerou. Pro režim 
zobrazení zrcadlo a vzdálený obraz můžete používat 
reálné barvy, ale na čtení dokumentů si nastavit vysoce 

kontrastní režim 
bílá na černé. Lze 
nastavit velké 
přiblížení pro 
pohled do dálky, ale 
jen malé zvětšení 
pro pohled na sebe. 
ONYX si pamatuje 
každé nastavení 
a automaticky 
ho obnoví podle 
natočení kamery.

ONYX® Deskset HD
Přenosná kamerová lupa

ONYX Deskset HD při použití v učebně 
v režimu vzdáleného obrazu



Freedom Scientific je přední světový výrobce 
pomůcek pro lidi se zrakovým postižením.

Prodej a servis produktů Freedom Scientific 
v České republice zajišťuje firma GALOP spol. s r. o.

Zásluhou pokročilých funkcí 
kamerové lupy ONYX Deskset 
HD je nyní čtení i studium 
pohodlnější a efektivnější. 
Vyberte si z 33 barevných 
režimů ten, který nejlépe 
vyhovuje vašemu zraku a 
denním potřebám. Pro lepší 
zobrazení detailů si obraz 
zafixujte. Dokonce můžete 
přidat čtecí linky, masku 
nebo zastínění, které vám 
pomohou při zaměření textu.

CHARAKTERISTIKA

Kamera:
• HD rozlišení s automatickým

zaostřováním

Rozsah zvětšování:
• 22” monitor: 1,0x až 115x

Hmotnost:
• 6,7 kg základní jednotka
• 14,9 kg včetně kufru a čtecího

stolku

Pracovní výška pod kamerou:
• 41,6 cm

Transportní kufr na kolečkách

Čtecí stolek:
• plocha 42 x 30 cm
• posun ve čtyřech směrech

Standardní barevné režimy:
• plnobarevný, vysoce kontrastní plnobarevný, černá na

bílé, bílá na černé, žlutá na modré, žlutá na černé

Volitelné barevné režimy:
• stupně šedi, černá na červené, bílá na okrové, černá na

žluté, bílá na zelené, okrová na černé, zelená na černé,
zelená na bílé, černá na okrové, černá na zelené, fialová
na bílé, fialová na černé, bílá na modré, bílá na fialové,
černá na fialové, modrá na bílé, černá na oranžové,
červená na bílé, černá na modré, oranžová na černé,
bílá na červené, modrá na černé, zelená na žluté, modrá
na žluté, žlutá na zelené, červená na černé, okrová na bílé

Výrobce: Freedom Scientific, Inc., USA

ONYX® Deskset HD  

GALOP, s. r. o.
Řehořova 14, 130 00 Praha 3 

Telefon: 222 718 996

Distribuce v ČR:

E-mail: galop@galop.cz
Internet: www.galop.cz


