
 

 

 

 

Actilino är ett superkompakt anteckningsblock för 
blinda användare. 16 piezo keramiska punktceller 
och det tysta punkttangentbordet gör Actilino till din 
pålitliga dagliga följeslagare. I realtid, visar Actilino 
informationen i punktskrift för taktil läsning. 
Dessutom får du talsyntesen från en ansluten 
datorn. 

Med Actilino får du tillgång till omvärlden. Du 
behöver inte installera programvara. Skriv bara 
dina anteckningar med Actilino och skicka den till 
din smartphone eller dator. Med den inbyggda 
mikrofonen i Actilino kan du ringa med program 
som Skype, Facetime, och WhatsApp. 

Actilino ger unik touchkontroll. Handy Techs 
patenterade ATC teknik (aktiv taktil kontroll) gör det 
möjligt att använda enheten som pekskärm på en 
tablet. ATC erbjuder kontinuerlig läsning. När du 
når slutet av den text som visas, rullar den 
automatiskt till nästa textposition.   

På jobbet, i skolan, hemma eller på resande fot - 
Actilino är alltid vid din sida. 

En pålitlig kompakt följeslagare 



Anteckningsblock 

Actilino är en komplett anteckningsenhet. 
Den erbjuder ett brett utbud av funktioner, 
som en lättanvänd ordbehandlare, 
miniräknare, schemaläggare, timer eller 
väckarklocka. Actilino omfattar även 
interaktiva spel och stöd för MusikBraille. 

Slå bara på Actilino och börja skriva. Utan 
behov av extra programvara kan du skicka 
dina anteckningar till din smartphone eller 
dator med ett enkelt tangentkommando. 

Nonstop behandling 

Actilino har något för alla. 
Oavsett om du bara vill lära dig 
att läsa punktskrift eller om du 
är en ivrig läsare. Njut av att 
läsa en bok pärm till pärm utan 
att någonsin trycka på en 
knapp. Actilino minneskort 
(micro SD) kan innehålla 
bokstavligen tusentals böcker. 
Du kommer aldrig ha slut på 
material att läsa. 

Touch-teknik i Actilino gör läsningen till ett nöje. ATC-teknologi detekterar din 
läsposition på läsraden i realtid. Känsligheten i ATC är justerbar, så den är perfekt 
för punktläsare på alla nivåer. 

 



Din ledningscentral 

Actilino erbjuder allt: 
punktutmatning, talsyntes, 
textinmatning och PC-styrning. 
Med trådlös Bluetooth-
anslutning, medföljande 
integrerade hörlurar och 
mikrofon kan du hålla kontakten 
med världen. Upp till fyra enheter 
kan anslutas samtidigt till 
Actilino: upp till tre Bluetooth-
enheter och en USB. 

Dessutom erbjuder Actilino Bluetooth Audio. Du kan få en skärmläsares röst från 
Actilino via inbyggda högtalare eller diskret med hörlurar. 

 

Ultimat mini punktdisplay 

Actilino är både en punktdisplay 
och anteckningsblock i en enhet. 
Tack vare HID tekniken som är 
integrerad (human-interface-
device) kommer Actilino 
automatiskt kännas igen av 
datasystem och kommer att arbeta 
utan att det behövs installeras 
drivrutin. Skärmläsare som JAWS, 
Window-Eyes, NVDA eller 
Supernova kan användas med 
Actilino, antingen trådlöst via 
Bluetooth eller en USB-anslutning. 

Tack vare multi Bluetooth, kan 
Actilino ansluta upp till tre enheter 
samtidigt.  

Kompatibel med Apple iOS, 
Android eller Google OS.



Teknisk data: 

• 16 konkava piezoelektriska 
punktceller 

• Aktiv Taktil Kontroll (ATC) -
teknik 

• 8 punktskrifts tangenter 
• 2 mellanslagstangenter 
• 16 cursor routing tangenter 
• 2 trippel styrtangenter 
• En joystick 
• 1 USB typ A port (för 

tangentbord) 
• En USB HID typ C-port (för 

PC eller laddare) 
• Minne 16 GB  

micro SD-kort 
• Bluetooth-teknik 
• Polyfoniskt ljudchip 
• Mini högtalare 
• En 3,5 mm hörlurskontakt 
• Litium jon batteri 

3000 mAh 
• Batterilängd: 

cirka. 30 timmar 
• Snabbladdningskretsar: 

3 timmar 
• Mått: 16,6 cm bred, 10,9 cm 

djup, 2,9 cm hög 
• Vikt 420 gr  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICAP AB 
Karl Johansgatan 42  
414 59 Göteborg 
Telefon 031-704 3099 
info@icap.nu  

www.icap.nu 
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Njut av Ergonomin 

Punktinmatningstangenterna är placerade på så 
sätt att du kan skriva in text i ett bekvämt läge: 
Styrspaken, som ligger i främre mitt kan bekvämt 
nås med tummen. Detektering av 
avläsningspositionen möjliggör avslappnad läsning 
utan att kontinuerligt trycka på rullningsknapparna. 
De unika konkava Handy Tech punktceller i Actilino 
tillåter att läsa punktskrift i en avslappnad 
ergonomisk läsposition. 

 


