mezzo
Den kompakta skrivbordsförstoringen

Vi är här för dig
Vi på Reinecker Vision är glada och stolta över att hålla våra traditionella,
oberoende, familjeägt stod sedan 1971 och sätta vårt öga på intelligenta och
innovativa produktutvecklingar, alla tillverkade i Tyskland.
Med alla våra produktinnovationer som vi exporterar till mer än 50 länder,
fokuserar vi först på kraven från våra individer med nedsatt syn.
Vare sig i hemmet, utbildning eller professionell miljö designar vi produkter för att
hjälpa våra kunder att nå sin fulla potential.
Fördelar:
• mer än 45 års erfarenhet av lösningar för personer med nedsatt syn
• korta beslutsvägar ger framsteg
• individuellt stöd
• ett ansikte mot kundvård

Reinecker Vision

Allt från en källa
Om din syn minskar avsevärt vid en högre ålder eller som ett resultat av en
ögonsjukdom, kan ett brett spektrum av hjälpmedel hjälpa dig att hantera din vardag.

Vi är glada att hjälpa dig att sätta ihop individuella lösningar för att förbättra ditt
dagliga liv.

Vårt sortiment för ditt välbefinnande
► Elektroniska förstoringsglas: mano
► Video förstoring: mezzo, VEO
► Kamerasystem: Topolino
► Lässystem: VOX
► Tillbehör: XY-bord, höj- och
sänkbara bord, etc.

Produktsortiment

Läs-TV för skrivbord
Läs-TV förstoring (CCTV) är opto-elektroniska hjälpmedel för stationärt bruk,
eller som ett kompakt system med ett batteri även för portabel läsning. Med
kameran kommer ditt läsmaterial visas och förstoras på skärmen.
Viktiga funktioner i en Läs-TV är en hög bildupplösning och god belysning av
litteratur. Tack vare autofokus justerar kameran automatiskt till bästa möjliga
bildkvalitet. Därför får du en konstant skarp bild, även om litteratur är förhöjd
(t.ex. en tjock bok eller en burk).
Valfria färginställningar inklusive full färg och flera semi färgval, liksom positiva /
negativa kontrastinställningar, möjliggör ytterligare användaranpassning. Ett rörligt
XY-bord hjälper till att styra material på ett säkert och ergonomiskt för flytande
läsning.
Mezzo systemet kombinerar funktionerna i ett traditionellt lässystem med ett
portabelt kompakt förstoringssystem. Mezzo erbjuder det bästa av båda utan
kompromisser.

Läs-TV för din komfort

mezzo
Oavsett om du väljer att använda mezzo som ett kompakt stationärt
videoförstoringsglas eller som ett klassiskt system med XY-bords läsning, visar
mezzo kristallklara, skarpa bilder med hög upplösning även vid de högsta
förstoringsnivåer.
FullHD kameror förstorar ditt läsmaterial med den bästa bildkvaliteten, minimalt
bildbrus och minskad återspegling av blanka ytor. Du kan också dra nytta av
minskade skuggor vid handskrift.
Den högupplösta platta LED-bildskärmen, finns i olika storlekar. Med sin
ergonomiska, rörlighet och fjäderformad positionering är mezzo det mest bekväma
systemet som finns. Med sin kompakta design och enkel fällmekanism kan du vara
säker på att transportera och sätta upp kommer att bli en lätt match. mezzosystemet
finns med eller utan uppladdningsbart batteri. För bekvämlighet kan ett valfritt XYbord läggas till för enkel användning.

Läs mer om mezzo på följande sidor.

Den kompakta Läs-TVn
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mezzo: Den kompakta Läs-TVn - dina fördelar i
korthet
•
-Teknik: hög upplösning med praktiskt taget inget bildbrus
• reducerade skuggor vid handskrift, högupplöst bild i HD-kvalitet
• bekväm autofokus för att visa bilder tydligt
• rörliga bildskärmen med fjäderformad positionering för en ergonomisk
läshållning, enkel uppsättning och vikning för transport eller förvaring
• lätt att använda med tre kontrollknappen
• mezzo Vario 16" finns med inbyggt batteri
• Dessa alternativ finns: XY-bord, väskor

högupplöst bild

intuitiv

kompakt

Mezzo-kameror - dina fördelar i korthet
Vario kamera: FullHD kamera med optisk zoom
• förstoring ca.. 1x till 100x (oberoende av bildskärmens storlek)
• utmärkt bildkvalitet även när du använder en hög zoomnivå
•

-Teknik: hög upplösning med praktiskt taget inget bildbrus

•

-Teknologi (Natural-Evolutional-Light-Experience): Vid handskrift,
kan användaren dra nytta av minskade skuggor och reflexer.

• 90 ° rotation (endast 16" och 20")
Focus kamera: FullHD kamera med digital zoom
• förstoring ca.. 2.1x till 45x (beroende på bildskärmens storlek, alternativ och
inställningar), fabriksinställning mezzo Focus 20: 2,6x till 30x vid
fabriksinställningar, ytterligare förstoringsnivåer att justeras inom den inre
menyn)

• utmärkt bildkvalitet även när du använder en låg zoomnivå
• när du zoomar in och ut hastigt, behövs ingen fokusjustering, eftersom
bilden alltid visas skarpt

Mezzo-skärmar - dina fördelar i korthet
• högupplösta LED platta skärmar finns i tre storlekar:
16 "- (ca 41 cm), 20" (ca 49 cm) och 24" (ca 60 cm)
• ergonomiska rörliga bildskärmen möjliggör bekväm läsning
- mezzo Vario: vertikalt justerbar, lutningsbar, 90 grader roterbara (endast 16"
och 20")
- mezzo Fokus: vertikalt justerbar, lutningsbar (90 ° roterbar för förpackning)
• fjäderform för enkel positionering, uppfällning och kompakt vikning för förvaring
eller resa

• platt, lätt och energibesparande

mezzo versioner och tillgängliga alternativ
• version med och utan batteri:
Uppladdningsbart batteri-version mezzo Vario med 16" -klass bildskärm
• mezzo XY-bord: fritt rörligt i X- och Y-riktningen, med broms
• mobil XY-bord: kompakt, fritt rörlig, utan broms
• bärväska 16, väska 20

•

-Technology (Natural-Evolutional-Light-Experience): Vid handskrift,
kan användaren dra nytta av minskade skuggor och reflexer.

mezzo EDU
Dedikerad till elever och studenter, mezzo EDU erbjuder mer nöje när man lär sig eller
studerar.

Utrustad med två FullHD kameror, kan eleven enkelt växla mellan
motordrivna fullHD + avstånd kameran och interna kamera fullHD läsning.
Positioner för avståndskameran kan förväljas så att eleven bekvämt kan
återkalla önskad visning.
mezzo EDU är kompakt och lätt. Den platta skärmen, LED, kan anpassas till den mest
ergonomiska positionen. mezzo EDU erbjuder bästa bildkvalitet vid reducerat flimmer och
med reducerad reflektion av bländande ytor. Skuggor har också minskats medan du skriver.

Det kompakta stationära Lässystemet för elever och
studenter med fullHD + motordriven avståndskamera.

Mezzo EDU - dina fördelar i korthet
• utrustad med två enkelt använda kameror; motormanövrerad
avståndskamera med upp till fyra förvalda positioner
•

-teknik för högkvalitativa bilder på reducerad bildbrus

• kompakt och lättvikts Läs-TV med en 16" platt skärm för bekväm läsning och
avståndsvisning
• justerbar i höjdled för att uppnå bästa ergonomiska position
• lätt att installera

Mångsidig

Dynamisk

Kompakt

mezzo 16"

LED platt skärm

16" klass |. Ca 41 cm
(1366 x 768 pixel)
20" klass |. Ca 49 cm
(1600 x 900 pixel)
24" klass | ung. 60 cm
mezzo 20" (1920 x 1080 pixel)
bekväm autofokus med
en-knapps avaktivering

Vario kamera: FullHD
kamera med optisk zoom

ungefär. 1x till 100x

Focus kamera: FullHD
kamera med digital zoom

16" klass:
ungefär. 2.1x till 24x
* 20" klass:
ungefär. 2,4x till 30x
* 24" klass:
ungefär. 3,8x till 45x *
* Avser fabriksinställningar,
ytterligare förstoringsnivåer kan
justeras i den inre menyn

nätdrift
batteridrivet system:
uppladdningsbart
litiumpolymerbatteri
endast mezzo Vario 16"

16" klass:
drifttid ca. 5 tim
(beroende på belysning)
laddningstid ca. 5 h

mezzo 24"

16" klass:
vikt ca. 5,2 kg / 11.5lbs
Mått ca. (B x H x D) uppfälld 38 x
50 x 52 cm / 15" x 19,7" x 20,5"
hopvikt 38 x 17 x 52 cm /
15" x 6,7" x 20,5"
Sanna färger
semifärger:
F

F

F

individuellt
valbara semi
färglägen

F

20" klass:
vikt ca. 6,2 kg / 13,7 lbs
F-

Mått ca. (B x H x D) uppfälld 46 x
50 x 52 cm / 18,1" x 19,7" x 20,5"
hopvikt 46 x 18 x 52 cm /
18,1" x 7,1" x 20,5"
24" klass med mezzo XY-bord:
hopvikt ca. 10,5 kg / 23,2 lbs
Mått ca. (B x H x D) uppfälld 53 x
53 x 52 cm / 20,9" x 20,9" x 20,5"
hopvikt 53 x 22 x 52 cm /
20,9" x 8,7" x 20,5"

Leveransomfattning:
Växelströmsadapter,
användarmanual
tillgängliga val:
XY-bord,
bärväska

LED platt
16" klass |. Ca 41 cm
(1366 x 768 pixel)
bekväm autofokus med
en-knapps avaktivering

Fullfärg,
semi färger:

mezzo EDU

F F F F F

individuellt valbara
semi färglägen

ungefär. 2.1x till 24x *
Focus kamera: FullHD
kamera med digital zoom
Avståndskamera: FullHD
+ kamera med digital zoom

nätdrift

* Avser fabriksinställningar, vidare
förstoringsnivåer som ska justeras
på den inre menyn

vikt ca. 6,5 kg
Mått ca. (B x H x D)
uppfälld 38 x 50 x 52 cm /
15" x 19,7" x 20,5"
hopvikt 31 x 19 x 51 cm /
12,2" x 7,5" x 20,1"

leverans: väska,
nätadapter,
användarmanual

tillgängliga val:
XY-bord

produkt
skärm

mezzo

mezzo EDU

16"

20"

24"

16"

Fokus kamera

•

•

•

•

Vario kamera

•

•

•

nätdrift

•

•

•

batteri och nätdrift

•

kamera

strömförsörjning

mezzo Focus
nätdrift

Beställningskod
MEZFO162

MEZFO200

nätdrift + mezzo XY

MEZF20X1

mezzo Vario

MEZEDU01
MEZF24X1

Beställningskod

nätdrift

MEZVA200

nätdrift + XY mezzo
batteri och nätdrift

•

MEZV24X1
MEZVAB62

tillgängliga val

Beställningskod

mezzo XY-bord

ZBXTFIX0

ZBXTFIX0

mobil XY-bord

ZBMEZZXT

ZBMEZZXT

bärväska

ZBMEZZTA

MEZVARTA (+ XY)

•

Sandwiesenstraße 19
D-64665 Alsbach-Hähnlein

Din auktoriserade återförsäljare:

ICAP AB
Karl Johansgatan 42 B

Tel. 49 6257 9311-0

414 59 Göteborg

Fax +49 6257 9311-8008

tel: 031-704 3099

international@reineckervision.de
www.reineckervision.com

info@icap.nu
www.icap.nu
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