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Braille nyomtatók

VP Coumbia 2 brille nyomtató https://alkosoft.hu/webaruhaz/termek/vp-columbia-braille-nyomtatobruttó: 1 563 713 Ft

13 különféle technológiát ötvöz és 

használ annak érdekében, hogy magas 

minőségű Braille, valamint jól tapintható 

domború nyomtatásra legyen alkalmas.

VP Delta 2 braille nyomtató https://alkosoft.hu/webaruhaz/termek/vp-delta-braille-nyomtatobruttó: 1 965 810 Ft

A 2. generációs VP Delta Braille 

nyomtatót a Pover-Dot Braille 

technológiával látták el, valamint a 

TigerPlus grafikai elemeivel dolgozik. A 

Pover-Dot Braille technológia révén a 

legerősebb és legmegbízhatóbb 

minőségű Braille eredményhez juthatunk. 

Napjainkban eza legújabb és 

leginnovatívabb technológia, amellyel egy 

asztali Braille nyomtató rendelkezhet.

VP Elite braille nyomtató https://alkosoft.hu/webaruhaz/termek/vp-elite-braille-nyomtatobruttó: 6 120 818 Ft

A VP Elite: Professzionális pontírású 

nyomtató nagy felbontású tapintható 

grafikával

VP EmBraille braille nyomtató https://alkosoft.hu/webaruhaz/termek/vp-embraille-braille-nyomtatobruttó: 982 905 Ft

A VP EmBraille kifejezetten úgy lett 

kialakítva, hogy a pontírású nyomtatás kis 

költségű, könnyen használható eszköze 

legyen

https://alkosoft.hu/webaruhaz/termek/vp-columbia-braille-nyomtato
https://alkosoft.hu/webaruhaz/termek/vp-delta-braille-nyomtato
https://alkosoft.hu/webaruhaz/termek/vp-elite-braille-nyomtato
https://alkosoft.hu/webaruhaz/termek/vp-embraille-braille-nyomtato


VP Premier braille nyomtató https://alkosoft.hu/webaruhaz/termek/vp-premier-braille-nyomtatobruttó: 4 110 330 Ft

Professzionális pontírású nyomtató nagy 

felbontású tapintható grafikával A 

ViewPlus Premier ugyanaz a gépi 

szerkezet, mint a VP Elite, de olcsóbb, 

mivel kisebb a nyomtatási sebessége

VP Rogue braille nyomtató https://alkosoft.hu/webaruhaz/termek/vprogue-braille-nyomtatobruttó: 2 501 940 Ft

A VPMax utódja, 25 százalékkal gyorsabb 

nyomtatásra képes

Basic-D Braille nyomtató https://www.labrador-bt.hu/termek/basic-d-braille-nyomtato/ 0

Kétoldalas, illetve egyoldalas kitűnő 

minőségű nyomtatásra képes, könnyen 

használható, hordozható 

Braille dombornyomtató

Index Everest Braille nyomtató https://www.labrador-bt.hu/termek/index-everest/ 0

Egyoldalas kitűnő minőségű nyomtatásra 

képes, könnyen használható Braille 

dombornyomtató. Ezeknek a 

tulajdonságoknak köszönhetően az 

Everest a világ legelterjedtebb 

dombornyomtatója.

https://alkosoft.hu/webaruhaz/termek/vp-spotdot-braille-nyomtatobruttó: 3 440 168 Ft

Sokoldalú színes nyomtató és pontírásos 

dombornyomó – hasznos a tanulási 

nehézségekkel rendelkező, az autista, a 

vak és a gyengén látó diákoknak, illetve az 

olyan látó felhasználóknak, akik önállóan 

nem tudnak pontírást olvasni

https://alkosoft.hu/webaruhaz/termek/vp-premier-braille-nyomtato
https://alkosoft.hu/webaruhaz/termek/vprogue-braille-nyomtato
https://www.labrador-bt.hu/termek/basic-d-braille-nyomtato/
https://www.labrador-bt.hu/termek/index-everest/
https://alkosoft.hu/webaruhaz/termek/vp-spotdot-braille-nyomtato


Braille segédeszközök

Actilino jegyzetelőgép https://alkosoft.hu/webaruhaz/termek/actilinobruttó: 1 143 450 Ft

Teljeskörű jegyzetelő készülék. Braille 

kimenet, beszédkimenet, valamint 

szövegbevitel, és a számítógép teljes 

vezérlése. Vezetéknélküli BlueTooth 

technológia, beépített hangszórók és 

mikrofon. Az Actilino készülékhez négy 

különböző eszközt tud párhuzamosan 

csatlakoztatni

Active Braille kijelzős és 

jegyzetelőhttps://alkosoft.hu/webaruha

z/termek/active-braille https://alkosoft.hu/webaruhaz/termek/active-braille 2 483 250

A világon az első a szabadalmaztatott ATC 

technológiát felvonultató negyvencellás 

Braille-kijelző. Ergonómiailag optimalizált 

kialakítású Braille-kijelző, egyben 

nagytudású jegyzetelő is, melyen könyvek 

százai  tárolhatók. A Bookworm funkció 

automatikus léptetésének köszönhetően 

az olvasás igazi élménnyé válik az Active 

Braille segítségével

Basic Braille - kijelző https://alkosoft.hu/webaruhaz/termek/basic-braillebruttó: 1 605 450 Ft

Egyszerű, hordozható Braille kijelző. A 

Standard változat 40 cellás kivitelben 

kerül forgalmazásra. Az eszköz 32, 64, 

valamint 80 cellás kivitelben is elérhető. 

Együttműködik a leggyakrabban használt 

képernyőolvasó szoftverekkel, mint 

például a Window-Eyes, Hal/SuperNova, 

NVDA, JAWS valamint az Apple 

Computers által fejlesztett VoiceOver. 

Braille Star 80 kijelző és jegyzetelő https://alkosoft.hu/webaruhaz/termek/braille-star-80bruttó: 4 908 750 Ft

Ergonomiailag optimális, professzionális 

felhasználásra szánt, 80 piezoelektronikus 

cellás Braille-kijelző. A készülékhez 

szabványos számítógép-billentyűzetet 

csatlakoztatva a Braille Star 80 jegyzetelő 

eszközként is használható

https://alkosoft.hu/webaruhaz/termek/actilino
https://alkosoft.hu/webaruhaz/termek/active-braille
https://alkosoft.hu/webaruhaz/termek/basic-braille
https://alkosoft.hu/webaruhaz/termek/braille-star-80


Connect Braille kijelző és szövegbevivő https://alkosoft.hu/webaruhaz/termek/connect-braillebruttó: 2 090 550 Ft

A Connect Braille egy 40 cellás Braille 

kijelző, amely az ergonómikus Braille 

billentyűzetnek köszönhetően 

szövegbevitelre is alkalmas. A Braille 

Connect készülékét USB-kábelen 

keresztül csatlakoztathatja 

számítógépéhez, valamint lehetőség van 

BlueTooth-on keresztül egyidejűleg akár 

három eszközt is a Braille Connect-hez 

csatlakoztatnia

Modular Evolution aktív 

számítógépvezérlő https://alkosoft.hu/webaruhaz/termek/modular-evolutionbruttó: 4 562 250 Ft

A szabadalmaztatott aktív érintésvezérlés 

(ATC) lehetővé teszi a számítógép 

irányítását közvetlenül a kijelzőn 

elhelyezkedő kéz pozíciójának 

segítségével. Ez a számítógép 

kezelésének új világát nyitja meg a 

látássérült PC-felhasználók számára

Orbit Reader 20 braille kijelző https://alkosoft.hu/webaruhaz/termek/orbit-reader-20-braille-kijelzobruttó: 390 600 Ft

Hordozható, frissíthető Braille kijelző. 

Önálló fájlolvasóként is használható. 

Képes egy időben több eszközt is kezelni, 

valamint önálló jegyzetelő funkcióval és 

könyvolvasási lehetőséggel segíti a 

mindennapokat

Orbit Reader 40 braille kijelző - 

szövegolvasás,-írás, mentés https://alkosoft.hu/webaruhaz/termek/orbit-reader-40-braille-kijelzobruttó: 907 200 Ft

3 az 1-ben eszköz, amely lehetővé teszi a 

vak és gyengénlátó felhasználók számára, 

hogy Braille-írásban olvashassanak 

könyveket és dokumentumokat, 

jegyzeteket készíthessenek és Braille- 

vagy szövegfájlokként elmenthessék 

azokat

https://alkosoft.hu/webaruhaz/termek/connect-braille
https://alkosoft.hu/webaruhaz/termek/modular-evolution
https://alkosoft.hu/webaruhaz/termek/orbit-reader-20-braille-kijelzo
https://alkosoft.hu/webaruhaz/termek/orbit-reader-40-braille-kijelzo


BrailleNote Touch jegyzetelőgép Braille 

billentyűzettel https://www.labrador-bt.hu/termek/braillenote-touch-jegyzetelogep-braille-billentyuzettel/0

Intelligens eszköz, mely ötvözi az 

egyszerűséget és az elérhetőséget egy 

modern okostelefon, vagy tablet erejével 

és hatékonyságával. A legújabb megoldás 

az úttörő BrailleNote Touch, az első 

tanúsított Braille tablet, amely Play Store 

hozzáférést biztosít

Brailliant BI14 Braille billentyűzet https://www.labrador-bt.hu/termek/brailliant-bi14-braille-billentyuzet/0

Kompakt Braille kijelző és mobil 

billentyűzet, kimondottan a mobiltelefon 

felhasználók számára tervezve. Könnyű, 

kompakt, hordozható, mégis stabil és 

tartós braille kijelző. Ergonomikusan 

illeszkedik a laptop vagy az asztali 

billentyűzet elé és egyszerűen 

használható az Ön által preferált mobil 

eszközökkel

Orbit Writer – Braille billentyűzet - 

okostelefon vezérlő https://alkosoft.hu/webaruhaz/termek/orbit-writer-braille-billentyuzetbruttó: 98 890 Ft

Minden okostelefonnal és számítógéppel 

gyorsan megtalálja a közös hangot. 

Segítségével bárhol és bármikor könnyen 

kezelhetők az e-mailek és üzenetek, 

böngészhető az internet, vagy közösségi 

alkalmazás, vezérelhető az okostelefon 

vagy számítógép.

Öt párhuzamos eszköz kezelésére képes 

bluetooth-on keresztül, de USB-vel is 

csatlakoztatható egy eszközhöz

Focus 14, 40 és 80 Blue Vezeték nélküli 

Braille-kijelző https://infoalap.hu/megoldasok/tapinthassam/focus_blue/ 0

Az ötödik generációs Focus a valaha volt 

legerősebb ütésálló Braille-kijelző. A 

készülék háza alumíniumból és acélból 

készül, aminek két végén ütésvédelmi 

kialakítás található.  Az aktív használat 

támogatására a cellák fizikailag el lettek 

különítve. Hordozható és ÜTÉSÁLLÓ 

Braille-kijelző

https://www.labrador-bt.hu/termek/brailliant-bi14-braille-billentyuzet/
https://alkosoft.hu/webaruhaz/termek/orbit-writer-braille-billentyuzet
https://infoalap.hu/megoldasok/tapinthassam/focus_blue/


Optikai segédeszközök

HCP-02 - Digitális kézi videónagyító https://alkosoft.hu/webaruhaz/termek/hcp-02-digitalis-kezi-videonagyito177 089 Ft (bruttó)

Az új készülék 5 hüvelykes kijelzőjével, 

dupla kamerás rendszerével, SD 

kártyabővítési lehetőségével, diktafon 

funkciójával biztosítja a még 

kényelmesebb olvasást és kikapcsolódást. 

3-48X nagyítás állítható be rajta, a 

segédfogantyú segítségével pedig még 

egyszerűbben pozicionálhatja a 

készüléket

ONYX Deskset HD dokumentumkamera https://alkosoft.hu/webaruhaz/termek/onyx-deskset-hd-dokumentumkamera bruttó: 835 406 Ft

Hordozható videónagyító rendszer. Az 

elegáns megjelenésű új ONYX Deskset HD 

nagy felbontású nagyítást tesz lehetővé. 

A beépített kamerájának és monitorának 

köszönhetően minden jól látható és 

elolvasható az asztalon, de a teremben 

körbe is.

ONYX ® HD Hordozható videónagyító 

kamera https://infoalap.hu/megoldasok/lathassam/onyx/ 0

Könnyen használható, hordozható 

videónagyító kamera, mely három 

különböző nézetet kínál: távoli nézet, 

dokumentum nézet és saját nézet. 

Jellemzők: Összecsukható, könnyen 

hordozható, Egyszerűen kezelhető 

távirányító, Testre szabható kontrasztos 

megjelenítés, Képek mentése SD 

kártyára, Számítógéphez, monitorhoz 

csatlakozás, Távoli illetve közeli kép, 

önarckép, Soronként olvasás kiemeléssel, 

maszkkal, Kontrasztos színpárosítások

https://alkosoft.hu/webaruhaz/termek/hcp-02-digitalis-kezi-videonagyito
https://alkosoft.hu/webaruhaz/termek/onyx-deskset-hd-dokumentumkamera
https://infoalap.hu/megoldasok/lathassam/onyx/


RUBY hordozható, digitális kézinagyító https://infoalap.hu/megoldasok/lathassam/ruby/ 0

A RUBY kézinagyító szövegek 

olvasásában, és részletek 

tanulmányozásában nyújt segítséget a 

gyengénlátó embereknek. A RUBY 

kristálytiszta képet ad, beépített LED 

lámpák segítségével éles kontrasztot adó 

megjelenítési módokat kínál.

RUBY® HD - hordozható, digitális 

videónagyító https://infoalap.hu/megoldasok/lathassam/ruby/ 0

A RUBY® HD nagy felbontású 

videónagyító kis mérete ellenére 

kristálytiszta, torzulás nélküli nagyított 

képet ad. 25 dkg, 13-szoros nagyításra is 

képes. Kényelmesen zsebbe vagy 

kézitáskába csúsztatható.

A szöveg és a háttér színe is 

megváltoztatható igény szerint. Bármely 

pillanat képét rögzítheti, hogy jobban 

megnézze, de mentheti is a RUBY HD 

nagy tárterületére. Sőt az USB port 

használatával a számítógépére is 

feltöltheti

RUBY XL HD - hordozható, digitális 

kézinagyító https://alkosoft.hu/webaruhaz/termek/ruby-xl-hd-digitalis-kezinagyitobruttó: 287 782 Ft

A teljesen új RUBY XL HD kristálytiszta 

nagy felbontású képet ad. Alig 30 dkg. Az 

öt hüvelykes képernyő kihozza a 

legfinomabb részleteket is. A könyveket, 

fényképeket, újságokat, címkéket és 

egyebeket akár tizennégyszeresükre is 

nagyítja. 20 kiváló színmód közül lehet 

választani

https://infoalap.hu/megoldasok/lathassam/ruby/
https://infoalap.hu/megoldasok/lathassam/ruby/
https://alkosoft.hu/webaruhaz/termek/ruby-xl-hd-digitalis-kezinagyito


RUBY 7 HD - hordozható, digitális  

kézinagyító https://infoalap.hu/megoldasok/lathassam/ruby/ 0

A 17,8 cm-es (7 hüvelykes) képátmérőjű 

eszköz a termékcsalád legújabb tagja, 

mely már 24-szeres nagyításra is képes. A 

széles képernyőjű LCD kijelzővel, 

beépített olvasóállvánnyal rendelkező 

készülék számítógéphez és TV-hez is 

csatlakoztatható. Az 510 grammos eszköz 

távolsági kamerával is fel van szerelve, 

amely tantermi felhasználását is lehetővé 

teszi

Topaz - Olvasó TV - asztali nagyító, 

számítógéphez csatlakoztatható https://alkosoft.hu/webaruhaz/termek/topaz-olvaso-tv805 371 Ft (bruttó)

A létező legsokoldalúbb asztali 

videónagyító - nagy fel- bontású tiszta, 

éles képpel, a képbeolvasáshoz pedig a 

számítógéphez csatlakozás lehetőségével.

TOPAZ XL HD asztali videónagyító - Nagy 

felbontású, számítógéppel kompatibilis 

asztali videónagyító https://infoalap.hu/megoldasok/lathassam/topaz/ 0

Nagy felbontású, számítógéppel 

kompatibilis asztali videónagyító. Tiszta 

kép legalább kétszeres nagyítással – az 

egész oldalt befogva. Célszerű kialakítás, 

jól használható vezérlőgombok. 

Számítógéphez csatlakoztatható. 

Képbeolvasási képességek a GEM™ 4.0 

szoftver használatával. A kamera alatti 

munkaterület kb. 21 cm. Könnyen 

állítható széles képernyős monitor. Kép 

kimerevítése. 30 testre szabható 

kontrasztos színmód a szövegekhez.  

Beállítható olvasási sorok és maszkok.  

Fókusz rögzítése és íráshoz, helykereső 

kurzor

https://infoalap.hu/megoldasok/lathassam/ruby/
https://alkosoft.hu/webaruhaz/termek/topaz-olvaso-tv
https://infoalap.hu/megoldasok/lathassam/topaz/


TOPAZ®PHD Hordozható videónagyító https://infoalap.hu/megoldasok/lathassam/topaz/ 0

Hordozható, összehajtható videónagyító, 

mely kiváló képpel szolgál. Könnyű és 

összehajtható. Jól használható szabályzó 

gombok. Testre szabható kontrasztos 

megjelenítés. Mentés SD kártyára.  

Számítógéphez csatlakoztatható

ClearView C One -  asztali elektronikus 

videónagyító https://infoalap.hu/megoldasok/lathassam/clearview_c/ 0

Asztali elektronikus videónagyító, nagyítja 

és kiemeli a szöveget, a tárgyakat és a 

képeket, lehetővé teszi, hogy azokat az 

igényeinek megfelelő magas kontrasztú 

színkombinációban és fényerővel 

jelenítse meg

VinA 3.5M digitális kézi videónagyító https://alkosoft.hu/webaruhaz/termek/vina-3-5m-digitalis-kezi-videonagyitobruttó: 50 589 Ft

Kijelzőméret: 3.5 hüvelykes LCD-kijelző , 

Nagyítás szintje: 5X-10X között, 

Megjelenítési módok száma: 7 különböző 

megjelenítési mód, Súly: 130 G (akkuval 

együtt), Méretek: 106 mm x 79 mm x 25 

mm, Akku: tölthető akkuk, Töltő: USB 2.0

VinA 4.3D dupla kamerás digitális kézi 

videónagyító https://alkosoft.hu/webaruhaz/termek/vina-4-3d-dupla-kameras-digitalis-kezi-videonagyitobruttó: 88 538 Ft

VinA 4.3D dupla kamerás digitális kézi 

videónagyító. Megjelenítési módok 

száma: 12 különböző megjelenítési 

mód HCP-01c duál kamera, 

távoli/közeli nézet, HDMI csatlakozó, 

Micro SD kártya, 19 működési mód

VinA 5D dupla kamerás digitális kézi 

videónagyító https://alkosoft.hu/webaruhaz/termek/vina-5d-dupla-kameras-digitalis-kezi-videonagyitobruttó: 101 187 Ft

Kijelző: 5.0 hüvelykes magas felbontású 

színes kijelző (800 x480) Színes 

üzemmódok száma: 15. Nagyítás: 4X-32X 

között, végtelen erősítéssel

https://infoalap.hu/megoldasok/lathassam/topaz/
https://infoalap.hu/megoldasok/lathassam/clearview_c/
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VinA 7 digitális kézi videónagyító https://alkosoft.hu/webaruhaz/termek/vina-7-digitalis-kezi-videonagyitobruttó: 218 488 Ft

7 hüvelykes full HD színes kijelző 

1024*600 felbontás Memória funkció, a 

készülék képes az utoljára használt 

üzemmód/beállítások elmentésére

VinA-E egér videónagyító https://alkosoft.hu/webaruhaz/termek/vina-e-eger-videonagyitobruttó: 32 188 Ft

A VinA-E egy nagyszerű, hordozható kézi 

digitális olvasást segítő eszköz, amelyet 

kimondottan gyengénlátók számára 

terveztek. Maga a készülék egy 

számítógépes egér méretével azonos 

méretű kis eszköz, amelyet közvetlenül 

csatlakoztathat TV-készülékéhez, vagy 

monitorához

Digitális nagyító, hordozható, SNOW S https://bolt.mvgyosz.hu/termek/digitalis-nagyito-hordozhato-snow-s/173 273

Nagyítási tartomány 2x – 16x, Kijelző 

mérete: 4.3″ TFT, Szín módok: 10 féle, 

Méretek: 16cm x 8cm x 2.4cm /6.3″ x 

3.15″ x 0.94″, Akku lemerülési ideje 

folyamatos használatnál: 3.5h, 

Újratölthető akkumlátor

Kézi, LED világítással ellátott karos 

nagyító 28D/7x https://bolt.mvgyosz.hu/termek/kezi-led-vilagitassal-ellatott-karos-nagyito/19 486

Műanyag házas, nyeles nagyító. A nagyító 

felület kör alakú. Hétszeres nagyítás, 

maximum 28 dioptria. A lencse átmérője 

35 mm. Az eszköz teljes terjedelme 12,5 

centiméter. A világítás két darab AA-s 

elemmel működik

https://alkosoft.hu/webaruhaz/termek/vina-7-digitalis-kezi-videonagyito
https://alkosoft.hu/webaruhaz/termek/vina-e-eger-videonagyito
https://bolt.mvgyosz.hu/termek/digitalis-nagyito-hordozhato-snow-s/
https://bolt.mvgyosz.hu/termek/kezi-led-vilagitassal-ellatott-karos-nagyito/


Állványos nagyító https://bolt.mvgyosz.hu/termek/allvanyos-nagyito-2/ 15 416

A vezetékes  asztali lámpa, 3 dioptriás 

nagyítású. A világítást egy jó minőségű 

körfénycső (∅115 mm / 12 W) 

szolgáltatja.

A másodlagos lencse: 12 dioptriás.  Igény 

szerint lehetőség van pótfénycső 

használatára is. A lámpa felhajtható, 

továbbá karcolást gátló védővel 

rendelkezik. A termék rendkívül jó 

fényerőt és kiváló nagyítást biztosít

Eschenbach állványossá alakítható 

nagyító https://bolt.mvgyosz.hu/termek/nagyito-eschenbach-allvanyossa-alakithato/34 053

Kicsi nagyobb, mint egy bankkártya, 

összecsukható ezüst színű házzal. Lencse 

átmérője: 78 mm * 50mm. Az eszközön 

egy kihajtható lábat is találunk, melynek 

segítségével a nagyítót rögzíthetjük, nem 

kell kézben tartani. Az eszköz LED fénnyel 

is rendelkezik, mely használatkor 

bekapcsol

Eschenbach kézi/állványos kombi 

nagyító https://bolt.mvgyosz.hu/termek/eschenbach-kezi-allvanyos-kombi-nagyito/40 574

Kihajtható, hosszabb nyéllel rendelkezik, 

így használható kézi nagyítóként. 

Használható, mint állványos nagyító, fém, 

kihajtható lábának köszönhetően. 3,5-

szörös nagyítás. Karcálló lencse, 

kényelmes használat jellemzi. Fekete 

bőrtok jár hozzá, ami megvédi a lencsét. 

Mérete: 75 mm * 50 mm

https://bolt.mvgyosz.hu/termek/allvanyos-nagyito-2/
https://bolt.mvgyosz.hu/termek/nagyito-eschenbach-allvanyossa-alakithato/
https://bolt.mvgyosz.hu/termek/eschenbach-kezi-allvanyos-kombi-nagyito/


Eschenbach powerlux nagyító 20D/5x https://bolt.mvgyosz.hu/termek/eschenbach-nagyito-1586201-powerlux-20d-5x/42 100

Kényelmes, led világítással ellátott állvány-

nagyító. Képek, vagy egy szöveg hosszú 

ideig történő megjelenítésére alkalmas. A 

saját „talpán” tolhatjuk a sorokon, 

dokumentumokon, így nem kell tartani, 

szabad a kéz. Ez az eszköz 20 dioptriás, 

maximum ötszörös nagyítással. Formás, 

cipzáros, merev tokban tartható. 

Eschenbach minőség

Explore 5 HD kézi elektronikus nagyító https://www.labrador-bt.hu/termek/explore-5/ 0

A legkisebb, legkönnyebb 5˝ HD kézi 

elektronikus nagyító. 5˝ WVGA (800 x 

480) LCD kijelző, HD képminőség. 5 

megapixeles Omnivision autofókuszos 

kamera. Nagyítás: 2x – 22x nagyítás. 

Testre szabható: több mint 18 üzemmód. 

Beépített kihajtható fogantyú, asztali 

használathoz olvasást segítő állvány

 Looky 5 HD Touch Elektronikus nagyító https://www.labrador-bt.hu/termek/looky-5-hd-touch/ 0

A legújabb tagja a már ismert Looky 

sorozatnak. Kiemelkedően magas 

fényerejű 5”-os érintőképernyős TFT 

kijelző, élénk és kontrasztos kép. Súlya 

kb. 300 g (akkumulátorral együtt). 

Mérete: 131 × 75 × 32 mm. 2x – 20x 

nagyítási tartomány. Fókusz: 5 cm – 

végtelenig. Lithium-Ion 4000mAh 

akkumulátor. Állítható fényerejű kijelző, 

soraláhúzó funkció

Explore 8″ elektronikus hordozható 

nagyító érintőképernyővel https://www.labrador-bt.hu/termek/explore-8/ 0

8″ elektronikus hordozható nagyító 

érintőképernyővel. Nagyítási tartomány: 

2x – 30x. 8 hüvelykes ISP LCD képernyő. 

Két db HD 21M pixeles kamera. 

Folyamatos kb. 4.5 órás üzemidő. 

Állítható betűméret, magyar nyelvű menü

https://bolt.mvgyosz.hu/termek/eschenbach-nagyito-1586201-powerlux-20d-5x/
https://www.labrador-bt.hu/termek/explore-5/
https://www.labrador-bt.hu/termek/looky-5-hd-touch/
https://www.labrador-bt.hu/termek/explore-8/


I-SEE – Személyre szabható asztali videó 

nagyító https://www.labrador-bt.hu/termek/i-see-szemelyre-szabhato-asztali-video-nagyito/0

Az első személyre szabott asztali videó 

nagyító. A teljes és felhasználóbarát 

asztali megoldás kitűnő lehetőségeket, 

állítható funkciókat biztosít, hogy minden 

egyedi igéyneknek megfeleljen. Több féle 

méretű kijelzővel rendelhető (17”-től 

egészen a 22”-ig). Nagyítási tartományok: 

17” képernyőn, nagyítás kb. 4x – 57x. 19” 

képernyőn, nagyítás kb. 4,5 x – 64x. 22” 

Prodigi Connect 12 Elektronikus nagyító, 

Hordozható és asztali videó nagyító https://www.labrador-bt.hu/termek/prodigi-connect-12/ 0

A Prodigi Connect 12 a hordozható 

elektronikus nagyítók a legújabb tagja. 

Technikai adatok: Könnyű. 12.2” full HD 

érintőképernyő, közvetlen hozzáféréssel 

a tárgyakhoz és dokumentumokhoz. 

Vezeték nélküli kamera, akár 40x 

nagyítású teljes HD integrált képmentési 

funkcióval. Akár kb.12 órás üzemidő. Nyílt 

Android platform.Távolra fókuszálási 

lehetőség a különálló kamera 

segítségével. Képek, szövegek és 

dokumentumok mentése. A vágólap 

tartalmának mentése és olvasásának 

lehetősége. 16 féle színű kontrasztos 

olvasási üzemmód. Összecsukható állvány 

és táblagép, telepített és előszerelt 

megoldással. Használatra kész 

alkalmazások: Dropbox, Google suite, stb. 

USB kábel és Bluetooth billentyűzetekkel 

való kompatibilitás. 

https://www.labrador-bt.hu/termek/i-see-szemelyre-szabhato-asztali-video-nagyito/
https://www.labrador-bt.hu/termek/prodigi-connect-12/
https://www.labrador-bt.hu/termek/prodigi-connect-12/
https://www.labrador-bt.hu/termek/prodigi-connect-12/


UM 005B Elektronikus nagyító https://www.labrador-bt.hu/termek/um-005b/ 0

DIGITÁLIS NAGYÍTÓ. Képernyőméret: 5,0 

“HD színes LCD képernyő (800X480). 

Nagyítási tartomány: 4x-32X folyamatos 

beállítási lehetőség. Felbontás: 1,2 

megapixeles (távoli nézet), 0,3 megapixel 

(közelkép). Színmód: 19 féle. Kettős 

kamera: Külön kamera a közeli, valamint 

a távoli üzemmódban. Az LCD kijelző 

fényerejének beállítása. Memória funkció 

(a beállított értékek megjegyzése). Kép 

rögzítés lehetősége. TV kimenet: AV és 

HDMI 1080i60 támogatás. Kézi fogantyú. 

Teljes feltöltés esetén 4 óra használat. 

Méret: 150mm (hossz) x 84mm 

(szélesség) x 35mm (magasság). Súly: 

220g (beleértve az akkumulátort is)

UM 007 Elektronikus nagyító https://www.labrador-bt.hu/termek/um-007/ 0

Képernyőméret: 7,0 “HD színes LCD 

képernyő. Nagyítási tartomány: 2x-32X 

folyamatos beállítási lehetőség. 

Fókusztartomány: 6,5 cm-től 500 cm-ig. 

Színmód: 19 féle. Kettős kamera: Külön 

kamera a közeli, valamint a távoli 

üzemmódban.  Az LCD kijelző 

fényerejének beállítása. Memória funkció 

(a beállított értékek megjegyzése). 

Képrögzítés lehetősége. Kihajtható 

olvasóállvány. TV kimenet: HDMI 

támogatás. Kb. 4 óra használat. Méret: 

195 mm (hossz) x 139,5 mm (szélesség) x 

25 mm (magasság). Súly: kb. 480g 

(beleértve az akkumulátort is)

https://www.labrador-bt.hu/termek/um-005b/
https://www.labrador-bt.hu/termek/um-005b/
https://www.labrador-bt.hu/termek/um-007/


Reveal 16 asztali és hordozható videó 

nagyító https://www.labrador-bt.hu/termek/reveal-16-asztali-es-hordozhato-video-nagyito/0

Asztali és hordozható nagyító egyben. 

Lehetővé teszi a dokumentumok, 

könyvek, újságok olvasását és távoli 

tárgyak megnézését. Használata nagyon 

könnyű a mindösszesen 4 db 

felhasználóbarát gombnak köszönhetően

 VD500 Elektronikus nagyító https://www.labrador-bt.hu/termekek/ 0

5 „ HD színes LCD képernyő. Nagyítási 

tartomány: 2x ~ 32X. 15 féle kontrasztú 

szöveg megjelenítés. Képmerevítés 

funkció. TV kimenet (Tv-hez köthető). Két 

kamera, közeli és távoli funkcióval. 

2500mAh nagy kapacitású újratölthető 

lítium akkumulátor

Compact+ HD - hordozható digitális 

kézinagyító készülék https://infoalap.hu/megoldasok/lathassam/compact/ 0

A már túl kicsinek látszó betűk megfelelő 

méretűre nagyíthatása. Színes fotók és 

képek megjelenítése. Magaskontrasztú 

megjelenítési mód a könnyebb 

olvashatóságért. Pillanatfelvétel funkció. 

Nagy fényerő. 3x-10x közötti 

fokozatmentes nagyítás. HD kamera. 

Tölthető akkumulátor. Súly: 252 gramm. 

Méretek: 13 x 8 x 3.3 cm. Akkumulátor: 

átlagosan 3 óra folyamatos üzemidő

https://www.labrador-bt.hu/termek/reveal-16-asztali-es-hordozhato-video-nagyito/
https://www.labrador-bt.hu/termekek/
https://infoalap.hu/megoldasok/lathassam/compact/


Compact 6 HD - hordozható digitális 

kézinagyító készülék https://infoalap.hu/megoldasok/lathassam/compact/ 0

14 mm vékony, érintőképernyős nagyító. 

Szöveget, tárgyat és fotót nagyít, nagy 

kontrasztú, színes megjelenítéssel. 6 

hüvelykes, nagy fényerejű 

érintőképernyő. Fokozatmentes nagyítás: 

0,5x-21X. 2 autofókuszos HD kamera az 

olvasáshoz és a tárgy/fotó nagyításhoz. 

USB-C csatlakozó, átlagosan 3 óra 

folyamatos üzemidő. méretek: 183 x 95 x 

14 mm, súly: 270 gramm

Traveller HD - hordozható, elektronikus 

kézinagyító https://infoalap.hu/megoldasok/lathassam/traveller/ 0

Hordozható, elektronikus kézinagyító. 

Nagyítja és kiemeli a szöveget, az 

objektumokat és a képeket, lehetővé 

teszi, hogy azokat az igényeinek 

megfelelő magas kontrasztú 

színkombinációban, fényerővel és 

kontrasztbeállításokkal tekintse meg. A 

Traveller HD főbb műszaki adatai: 

Nagyítás: 2,4x – 30x. Képernyő: 13,3 

hüvelyk, TFT. Akkumulátor : átlagosan 3 

órás folyamatos használat, 6 óra feltöltési 

idő. Súly: 1995 g. 

Felolvasó készülékek

ABiSee Eye-Pal Solo felolvasó készülék 

navigációs billentyűzettel https://www.labrador-bt.hu/termek/abisee-eye-pal-solo-felolvaso-keszulek/0

Az Eye-Pal SOLO egyszerűen és gyorsan 

hangosan olvassa fel a nyomtatott 

könyveket, újságokat. Használata 

egyszerű. A szöveg olvasását a kezelő 

gombokkal, a navigációs billentyűzettel, 

vagy akár a keze mozdulatával 

irányíthatja. Egyszerű, gyors és pontos 

OCR. Kézi vezérlés / kéz jelzéssel 

irányítás. Monitorhoz kapcsolva követheti 

a szöveget a képernyőn is

https://infoalap.hu/megoldasok/lathassam/compact/
https://infoalap.hu/megoldasok/lathassam/traveller/
https://www.labrador-bt.hu/termek/abisee-eye-pal-solo-felolvaso-keszulek/


Acuity magyarul felolvasó asztali 

olvasókészülék https://www.labrador-bt.hu/termek/acuity-magyarul-felolvaso-asztali-olvasokeszulek/0

Magyar nyelvű szöveg felismerés és 

felolvasás. 22 hüvelykes szélesvásznú 

kijelző 1080p. Nagyítási tartomány: 2,2x- 

65x. 178 °-os vízszintes és függőleges 

látószög. Touch pad technológia a 

kijelzőn. Multi-touch érintőképernyős 

funkciók. Magasságban és dőlésszögben 

állítható monitor. Akár 20 féle nagy 

kontrasztú üzemmód. Automatikus 

fókusz és fix fókuszú kamera módok. A3 

oldal széles XY irányban mozgatható 

olvasó asztal. Opcionális távirányító. 

Feldolgozott oldalak mentésének 

lehetősége. Méret: 48 × 48 × 65 cm; Súly: 

17 kg. Olvasást segítő segédvonalak és 

árnyékolók

Prodigi Desktop asztali videó nagyító és 

felolvasó készülék https://www.labrador-bt.hu/termek/prodigi-desktop-asztali-video-nagyito-es-felolvaso-keszulek/0

Lehetővé teszi a szavak bármilyen méretű 

nagyítását, a betűk tisztaságának romlása 

nélkül. A felolvasási funkció az alábbi 

nyelveken érhető el: angol, arab, cseh, 

dán, holland, finn, francia, német, olasz, 

japán, koreai, kínai, norvég, lengyel, 

portugál, orosz, spanyol, svéd. Nagyítási 

tartomány – Diamond Edge Text: 1 – 80 X

Nagyítási tartomány – Optikai nagyítás: 1 

– 20 X

https://www.labrador-bt.hu/termek/acuity-magyarul-felolvaso-asztali-olvasokeszulek/
https://www.labrador-bt.hu/termek/prodigi-desktop-asztali-video-nagyito-es-felolvaso-keszulek/


ClearView Speech - felolvasóval 

kombinált asztali elektronikus 

videonagyító https://infoalap.hu/megoldasok/lathassam/clearview_c/ 0

Asztali elektronikus videónagyító. 

Nagyítja és kiemeli a szöveget, a 

tárgyakat és a képeket, lehetővé teszi, 

hogy azokat az igényeinek megfelelő 

magas kontrasztú színkombinációban és 

fényerővel jelenítse meg. Egyedi, 

ergonomikus, moduláris kialakítású, 

egyszerűen kezelhető,  kényelmes 

olvasást és maximális munkaterületet 

biztosít. A beépített, felhasználóbarát 

vezérlőpad az alapvető és a speciális 

működési módok közötti váltást is 

lehetővé teszi. Nagyítás: 2,4X – 27X 21,5 

colos képernyőn. Kiegészítés: 6X – 55X

Clear reader + https://infoalap.hu/megoldasok/hallhassam/clear_reader/ 0

Kiváló minőségű, többnyelvű 

beszédkimenetet és gyors 

karakterfelismerést tesz lehetővé  

egyszerűen használható módon. A termék 

síknyomtatott dokumentumok, pl. 

levelek, újságok és könyvek 

felolvastatására használható. A készülék a 

szöveget természetes hangon olvassa fel. 

A beépített hangszórók kiváló sztereó 

hangzást biztosítanak.

https://infoalap.hu/megoldasok/lathassam/clearview_c/
https://infoalap.hu/megoldasok/hallhassam/clear_reader/


Compact 6 HD Speech - 

beszédszolgáltatást is nyújtó 

elektronikus nagyító https://infoalap.hu/megoldasok/hallhassam/compact6hdspeech/0

A 14 mm vékony, zsebben hordható, 6 

hüvelykes, érintőképernyős elektronikus 

nagyító beszédszolgáltatást is nyújt 25 

különböző nyelven. Szöveget, tárgyakat 

és fotókat is nagyít  nagy kontrasztú, 

színes megjelenítéssel. Kiegészítői révén 

könnyen átalakítható szemüvegként 

viselhető nagyítóvá vagy egyszerűen 

használható olvasógép. USB-C 

csatlakozójú, újratölthető akkumulátor, 

átlagosan 3 óra folyamatos üzemidővel. 

Méretek: 183 x 95 x 14 mm. Súly: 270 

gramm

PEARL hordozható olvasókamera https://infoalap.hu/megoldasok/hallhassam/pearl/ 0

Villámgyors, hordozható beolvasó eszköz, 

amely együttműködik a JAWS optikai 

karakterfelismerő szolgáltatásával. A  

PEARL® hordozható eszközzel és a JAWS 

szoftverrel nyomtatott szövegekhez 

férhet hozzá jó minőségű felolvasásban. 

Az összecsukható kamera másodpercek 

alatt készen áll a számítógéphez történő 

csatlakozásra, és a szöveg beolvasására

OrCam MyEye 2.0 felolvasó kamera https://www.labrador-bt.hu/termek/orcam-myeye-2-0/ 0

Mesterséges látást alkalmazó, könnyű 

okoskamerával felszerelt eszköz vakok és 

gyengénlátók számára, amely azonnal 

hangosan felolvassa a szöveget – 

bármilyen felületről – és valós időben 

felismeri az arcokat, termékeket és 

bankjegyeket, mindez egyetlen, ujjnyi 

méretű eszközbe csomagolva

https://infoalap.hu/megoldasok/hallhassam/compact6hdspeech/
https://infoalap.hu/megoldasok/hallhassam/pearl/
https://www.labrador-bt.hu/termek/orcam-myeye-2-0/


Szoftverek
ZoomText képernyőnagyító szoftver https://infoalap.hu/megoldasok/lathassam/zoomtext/ 0

MAGic képernyőnagyító szoftver https://infoalap.hu/megoldasok/lathassam/magic/ 0

Infoalap Reader 1.0 szkennelő és optikai 

karakterfelismerő program https://infoalap.hu/megoldasok/hallhassam/infoalap_reader/ 0

Táblák, feliratok, térképek

információs tábla, tapintható térkép http://dekart.hu/tapinthato-terkepek-keszitese/ 0

Braille útbaigazító tábla: funkció jelző 

tábla,  egy adott helység megnevezése, 

számozása, iránya.Tapintható braille 

térkép: intézményen belül tapintható 

alaprajz.  Útbaigazító braille táblák: az 

épületen belüli tájékozódásban 

segítenek, például hányadik emeleten 

járunk vagy melyik épületszárnyban

Braille táblák és térképek https://www.reklamkell.hu/epulet-informacio/braille-informacios-tabla0

Braille tábla típusok: Braille útbaigazító 

tábla: ezek a funkció jelző táblák.  Egy 

adott helység megnevezése, számozása, 

iránya.Tapintható braille térkép: 

intézményen belül tapintható alaprajz. 

Útbaigazító braille tábla: az épületen 

belüli tájékozódásban segítenek, például 

hányadik emeleten járunk vagy melyik 

épület szárnyban

információs tábla, tapintható térkép http://akadalymentesites.com/akadalymentesites-tervezese/braille-informacios-tabla-tapinthato-terkep0

A PVC, plexi, alumínium vagy fa táblákba 

mechanikus CNC segítségével megfelelő 

méretű lyukakat fúrunk, majd ezekbe a 

lyukakba kerülnek beültetésre a Braille 

golyók. Ezeknek a feliratoknak a mérete, 

helyesírása és a teljes kialakítása a Vakok 

iskolájában használt Braille ABC szerint 

készülnek

https://infoalap.hu/megoldasok/lathassam/zoomtext/
http://dekart.hu/tapinthato-terkepek-keszitese/
https://www.reklamkell.hu/epulet-informacio/braille-informacios-tabla
http://akadalymentesites.com/akadalymentesites-tervezese/braille-informacios-tabla-tapinthato-terkep


hangos térképek, tárlatvezető eszközök https://akadalymentesites.hu/shop/hangos-terkep 0

A hangos térkép a vakok és gyengén lától 

tájékozódását teszi lehetővé. Segítséget 

nyújt az adott intézménybe való látogatás 

előtt, hogy az épületen belül és kívül a 

tájékozódás ne okozzon problémát. Az 

info-kommunikációs akadálymentesítés 

egyik jól ismert eszköze a hangos térkép

információs tábla, tapintható térkép https://www.iranyito.hu/ 0

A térképek az épület alaprajzának 

bemutatásával segítenek az egyes 

funkciók megtalálásában. A könnyebb 

áttekinthetőség érdekében kontrasztos, 

az egyes funkciókat különböző színekkel 

kódolva érdemes ábrázolni, ami a 

gyengénlátók számára is hasznos. 

Tapintható alaprajzi térképek 

alkalmazásánál fontos, hogy könnyen 

megtalálható helyen és elérhető 

magasságban legyenek felszerelve

beszélő információs tábla https://akadalymentesites.hu/shop/braille-irasos-informacios-tablak/beszelo-informacios-tabla/it-6015sw-beszelo-informacios-tabla0

Az IT 6015SW 10 csatornás beszélő 

információs tábla bépített, világító 

kezelőmgonbokkal, hangszóróval 

szerelve. Egy SD kártya használatával a 

hangfájlokat a hangmodul automatikusan 

hozzárendeli a nyomógombokhoz. 

Szabályozható hangerővel nyilvános 

helyiségekben is kíválló beszédértést 

biztosít. Indukciós hurok telepítésével 

egybekötve remek hangforrást biztosít a 

hallókészülék viselő hallássérültek 

számára. Tapintható térképpel és Braille 

írással ellátott információs táblákba 

építve informatív hallható információkak 

közvetít a vak emberek számára

https://www.iranyito.hu/
https://akadalymentesites.hu/shop/braille-irasos-informacios-tablak/beszelo-informacios-tabla/it-6015sw-beszelo-informacios-tabla


taktilis vezetősáv https://csuszasgatloszalag.hu/termek/488 0

A T-WALK rendszernek az a különös 

újítása rendszernek az a különös újítása, 

hogy látássérültek számára is tapintható, 

érzékelhető, továbbá hangos információt 

nyújt (csak azokon a helyeken, ahol a 

hangszolgáltatás aktiválva van)

taktilis vezetősáv https://akadalymentesites.hu/shop/akadalymentesites-vezetosav-vakok-es-gyengenlatok-szamara0

Taktilis közlekedési jeleket szükségszerű 

alkalmazni, melyek segítségével a vakok 

és gyengénlátók biztonságosan és 

egyszerűen eligazodnak a közterületeken 

és a közlekedési intézményekben. Ezek a 

tapintható jelzések jelölő és vezető 

funkciót látnak el

Csúszásmentes szalagok és lépcsőélvédő 

profil https://akadalymentesites.hu/shop/akadalymentesites-vezetosav-vakok-es-gyengenlatok-szamara/utanvilagito-aluminium-lepcsoelvedo-profil0

A csúszásmentes szalagokat elsősorban 

lépcsőélek kontrasztos jelölésére és 

csúszáamentesítésére alkalmazzák, a 

foszforeszkáló szalagok sötétben is 

segítséget nyújtanak a közlekedésben. 

Az alumínium lépcsőélvédő profil 

utánvilágító csikkal hosszútávú, 

esztétikus, tartós megoldás, a 

csúszásmentesítés professzionális 

megközelítése

Vezetősávok és figyelmeztető jelzések https://akadalymentesites.hu/shop/akadalymentesites-vezetosav-vakok-es-gyengenlatok-szamara/belteri-vezeto-es-figyelmezteto-jelzesek0

A vezetősáv a vakok és gyengénlátók 

számára biztosít információt, hozzájárul a 

térben való haladásukhoz olyan helyen, 

ahol ennek hiányában elvesztenék 

tájékozódó-képességüket

https://csuszasgatloszalag.hu/termek/488
https://akadalymentesites.hu/shop/akadalymentesites-vezetosav-vakok-es-gyengenlatok-szamara
https://akadalymentesites.hu/shop/akadalymentesites-vezetosav-vakok-es-gyengenlatok-szamara/utanvilagito-aluminium-lepcsoelvedo-profil
https://akadalymentesites.hu/shop/akadalymentesites-vezetosav-vakok-es-gyengenlatok-szamara/belteri-vezeto-es-figyelmezteto-jelzesek


Mozgást segítő eszközök

Kisebb szintkülönbségek áthidalására függőleges 

platformlift – emelőlap - alkalmazható, 

amennyiben jobb megoldás – például rámpa 

elhelyezés lehetősége – nem kínálkozik. 

Korlátliftek elhelyezése nem javasolt, mert 

mozgásuk nagyon lassú, használatuk 

körülményes, a lépcsőt használó gyalogosok 

számára balesetveszélyes lehet. 

Az emelőgépek, emelőlapok beépítése a 

személyemelõ gépekre vonatkozó hatályos 

szabvány értelmében korlátozott, 

középületekben maximálisan 4,00 m 

emelõmagasságig építhetõk be. Teherbírásuk 220-

300 kg, így sok esetben a súlyosabb 

kerekesszékek (általában az elektromos hajtású 

kerekesszékek, valamint idõsek által használt 

háromkerekû kocsik, „scooterek”) és használóik 

szállítására nem alkalmasak.

mobil rámpa; helyszínen összeállítható 

mobil rámparendszer http://www.liftimport.hu/index.php?op=main 0

Mobil kerekesszék rámpák https://akadalymentesites.hu/shop/mobil-kerekesszek-rampak0

http://www.liftimport.hu/index.php?op=main


fix és mobil rámpák épületekhez https://akadalymentesites-lift.hu/fix-es-mobil-aluminium-rampak-epuletekhez/0

emelőlapok, függőleges személyemelők https://akadalymentesites-lift.hu/emelolapok-fuggoleges-szemelyemelok/0

Liftboy 1 Kerekesszék emelő lift https://akadalymentesites.hu/shop/akadalymentes-kerekesszek-emelo-lift/liftboy-1-kerekesszek-emelo-lift0

Elevex Kerekesszék emelő lift 1,83 m 

magasságig https://akadalymentesites.hu/shop/akadalymentes-kerekesszek-emelo-lift/elevex-kerekesszek-emelo-lift-183-m-magassagig0

Liftboy 2 Kerekesszék emelő lift https://akadalymentesites.hu/shop/akadalymentes-kerekesszek-emelo-lift/liftboy-2-kerekesszek-emelo-lift0

https://akadalymentesites-lift.hu/fix-es-mobil-aluminium-rampak-epuletekhez/
https://akadalymentesites-lift.hu/emelolapok-fuggoleges-szemelyemelok/
https://akadalymentesites.hu/shop/akadalymentes-kerekesszek-emelo-lift/liftboy-1-kerekesszek-emelo-lift
https://akadalymentesites.hu/shop/akadalymentes-kerekesszek-emelo-lift/liftboy-2-kerekesszek-emelo-lift


Liftboy 3 Kerekesszék emelő lift https://akadalymentesites.hu/shop/akadalymentes-kerekesszek-emelo-lift/liftboy-3-kerekesszek-emelo-lift0

Liftboy 5 elektromos kerekesszék emelő 

lift https://akadalymentesites.hu/shop/akadalymentes-kerekesszek-emelo-lift/liftboy-5-elektromos-kerekesszek-emelo-lift0

Mobilift CX kerekesszék emelő https://akadalymentesites.hu/shop/akadalymentes-kerekesszek-emelo-lift/mobilift-cx-kerekesszek-emelo0

LAM Automatika - akadálymentes ajtó 

https://akadalymentesites.hu/shop/akadalymentes-ajto-automatizalas0

https://akadalymentesites.hu/shop/akadalymentes-kerekesszek-emelo-lift/liftboy-3-kerekesszek-emelo-lift


Indukciós hurokerősítők

A tisztább és zavarmentes hangérzékelés 

érdekében azokban a helyiségekben, ahol a 

halláskárosult személy hosszabb időt tölt célszerű 

indukciós hangerősítő rendszert használni. Ez a 

rendszer az adó-vevő elvén alapul: a kierősítésre 

szánt hang a helyiség padlóján vagy mennyezetén 

körbefutó, hurkot alkotó vezeték segítségével - 

mint adó - a hurok belsejében mágneses 

indukciós teret hoz létre, amelyben az indukciós 

hangerősítő rendszerrel ellátott hallókészülékek a 

megfelelő állásba kapcsolva képesek közvetlenül 

a kívánt hangot venni és azt megfelelően 

felerősíteni.

 IT CLS1  Falra szerelhető, 

függeszthető indukciós hurokerősítők, 

hallókészüléket viselők számára https://akadalymentesites.hu/shop/indukcios-hurok-erosito-akadalymentes/falra-szerelheto-indukcios-hurokerositok0

Az IT CLS1 az egyik 

legköltséghatékonyabb és legalkalmasabb 

megoldás a kategóriájában. Az erősítő 

kompakt és kifejezetten falra szerelhető. 

Minden csatlakozó és kezelőszerv egy 

hamisításbiztos, lehajtható, levehető 

fedél mögött van rögzítve. Kis méretével 

együtt a számos szerelési és kábelezési 

lehetőség biztosítja, hogy a telepítés 

bármilyen környezetben kényelmes és 

rendezett legyen

https://akadalymentesites.hu/shop/indukcios-hurok-erosito-akadalymentes/falra-szerelheto-indukcios-hurokerositok


CLD-1 indukciós erősítő szett. 

Információs pultba szerelhető indukciós 

hurok erősítők, hallókészüléket viselők 

számára. https://akadalymentesites.hu/shop/indukcios-hurok-erosito-akadalymentes/akadalymentes-pultba-szerelheto-indukcios-hurok0

A pultba szerelt indukciós lap -looppad- 

létrehozza a mágneses mezőt az 

indukciós erősítő segítségével. Pultba 

szerelés esetén flexibilis indukciós hurkot 

használunk. Ez az előre legyártott hurok 

például egy jegypénztárba történő 

telepítés esetén, az üvegfallal elválasztott 

eladó hangját a mágneses téren keresztül 

közvetíti a hallókészülék viselő számára. 

Fontos, hogy a hallókészülék 

rendelkezzen ’T vagy MT’ állással, 

csatornával

CLD-1 kompakt indukciós hurok erősítő. 

Információs pultba szerelhető. https://akadalymentesites.hu/shop/indukcios-hurok-erosito-akadalymentes/akadalymentes-indukcios-hurok-erosito/cld-1-kompakt-indukcios-hurok-erosito0

Az CLD1 Compact Loop system egy kis 

méretű (128 x 74 x 35 mm), alacsony 

fenntartási költségű, kiváló minőségű 

indukciós hurokerősítő. Kimenő 

áramerőssége 2.4A RMS. A CLD1 kis 

mérete mellé, magas színvonal párosul. A 

készüléket úgy tervezték, hogy 

folyamatos működés mellett is 

megbízhatóan működjön. Az Ampetronic 

magas szintű megbízhatóságát tükrözi, 

hogy a gyártó 5 év garanciát vállal a 

készülékeire. Magas fémtartalmú 

épületekben is képes kiváló 

hangminőséget biztosítani. Két mikrofon 

bemenetén egymástól függetlenül jelszint 

ellenőrzésre és szabályzásra képes. A 

vonalbemeneti jelszintje szabályozható.

https://akadalymentesites.hu/shop/indukcios-hurok-erosito-akadalymentes/akadalymentes-pultba-szerelheto-indukcios-hurok


AMPETRONIC IT ILD-1000G Indukciós 

hurokerősítő https://akadalymentesites.hu/shop/indukcios-hurok-erosito-akadalymentes/akadalymentes-indukcios-hurok-0-1400-m2-ig0

Képes 1300m2 területi lefedettséget 

biztosítani, magas belmagasság mellett is. 

A IT ILD1000G három konfigurálható 

hangbemenetének segítségével minden 

felhasználási területem megállja a helyét. 

Konferenciatermek, színházak, sport 

csarnokok, oktatási intézmények, 

tárgyalók, bíróságok, előadó termek 

erősítésére kiválóan alkalmas.

IT CLD-1AC kompakt indukciós 

hurokerősítő https://akadalymentesites.hu/shop/indukcios-hurok-erosito-akadalymentes/akadalymentes-pultba-szerelheto-indukcios-hurok/it-cld-1ac-kompakt-indukcios-hurokerosito0

IT CLD-1AC belső tápegységgel van 

felszerelve az önálló felhasználás 

lehetőségének érdekében. Az IT CLD-1AC 

kompakt hurokerősítőt olyan 

pultrendszerekhez tervezték, ahol 

viszonylag kis területi lefedettségre van 

szükség. A mindössze 180 x 74 x 35 mm-

es méretekkel és 2,4A RMS kimeneti 

árammal az IT CLD-1AC a legkisebb 

mérete mellett a legnagyobb 

teljesítményű erősítő a 

kategóriájában. Magas szintű 

megbízhatósági szabványok szerint 

tervezett és gyártott, 5 év garanciával és 

műszaki támogatással, valamint rendkívűl 

alacsony fenntartási 

költségekkel rendelkezik. A 

hangminőséget a fémveszteség-korrekció 

(MLC) biztosítja a szokásos magas szintű 

tervezési szabványokkal kombinálva

https://akadalymentesites.hu/shop/indukcios-hurok-erosito-akadalymentes/akadalymentes-indukcios-hurok-0-1400-m2-ig
https://akadalymentesites.hu/shop/indukcios-hurok-erosito-akadalymentes/akadalymentes-pultba-szerelheto-indukcios-hurok/it-cld-1ac-kompakt-indukcios-hurokerosito


Akadálymentes mosdók 

kialakításához szükséges 

terméke https://akadalymentesites.hu/shop/akadalymentes-szaniterek-mozgaskorlatozottak-szamara0

Magasított WC-k https://akadalymentesites.hu/shop/akadalymentes-szaniterek-mozgaskorlatozottak-szamara/akadalymentes-mosdok/akadalymentes-wc-mozgaskorlatozottak-szamara/also-kifolyasu-magasitott-wc-k0

Akadálymentesített WC-k https://akadalymentesites.hu/shop/akadalymentes-szaniterek-mozgaskorlatozottak-szamara/akadalymentes-mosdok/akadalymentes-wc-mozgaskorlatozottak-szamara/akadalymentes-fali-wc-k0

Mozgássérült kapaszkodók https://akadalymentesites.hu/shop/akadalymentes-szaniterek-mozgaskorlatozottak-szamara/mozgaskorlatozott-akadalymentes-kapaszkodok0

Akadálymentes mosdók https://akadalymentesites.hu/shop/akadalymentes-szaniterek-mozgaskorlatozottak-szamara/akadalymentes-mosdok0

konkáv peremkialakítású mosdók 

választhatók fix, mechanikus és 

pneumatikusan dönthető változatban

Akadálymentes csaptelepek (könyök- és 

térdműködtetésű) https://akadalymentesites.hu/shop/akadalymentes-szaniterek-mozgaskorlatozottak-szamara/akadalymentes-orvosi-csaptelepek0

hosszított egykaros kivitellel, infra 

vezérléssel, fejben keverő időzített 

nyomógombbal

https://akadalymentesites.hu/shop/akadalymentes-szaniterek-mozgaskorlatozottak-szamara
https://akadalymentesites.hu/shop/akadalymentes-szaniterek-mozgaskorlatozottak-szamara/akadalymentes-mosdok/akadalymentes-wc-mozgaskorlatozottak-szamara/also-kifolyasu-magasitott-wc-k


Infravörös érzékelővel ellátott 

mosdó csaptelepek https://akadalymentesites.hu/shop/akadalymentes-szaniterek-mozgaskorlatozottak-szamara/akadalymentes-infra-csaptelep0

Infravörös érzékelővel ellátott mosdó 

csaptelepek, amelyeket kifejezetten 

ajánlhatók az akadálymentesített vizes 

helyiségekbe

Akadálymentes információs 

terminál KIOSK https://akadalymentesites.hu/shop/akadalymentes-infoterminal0

Akadálymentes információs terminál 

KIOSK, gombnyomással állítható 

magasság, beépített indukciós hurokkal, 

vandálbiztos billenytyűzettel

ér

Szolgáltatások

hangostérkép készítés http://www.hangosterkep.hu/kapcsfordperx.html 0

Hangostérkép: olyan kommunikációs 

segédeszköz a fehér bottal közlekedő 

látássérültek részére, melynek 

segítségével bármely középületben 

könnyedén eligazodhatnak, ill. 

eljuthatnak oda is, ahová a látó emberek 

minden előkészület nélkül eltalálnának. 

Az épületek útvonalának felolvasása mp3 

lejátszóra, azaz az épület útvonalának 

hangos-térképpel történő "felszerelése".

honlap-akadálymentességi tanulmány 

készítése https://infoalap.hu/szolgaltatasok/akadalymentesites/ 0

szoftver-akadálymentességi szakértői 

tevékenység https://infoalap.hu/szolgaltatasok/akadalymentesites/ 0

kiegészítő képzés a látássérült emberek 

informatikai eszközhasználatáról https://infoalap.hu/szolgaltatasok/akadalyment 0

https://akadalymentesites.hu/shop/akadalymentes-szaniterek-mozgaskorlatozottak-szamara/akadalymentes-infra-csaptelep
http://www.hangosterkep.hu/kapcsfordperx.html
https://infoalap.hu/szolgaltatasok/akadalymentesites/
https://infoalap.hu/szolgaltatasok/akadalymentesites/
https://infoalap.hu/szolgaltatasok/akadalyment


honlap-akadálymentesítés https://akadalymentesites.hu/shop/honlap-akadalymentesites/weblap-akadalymentesites0

Akadálymentsesítés felújítási, 

korszerűsítési, és új építésű beruházási 

projektekben tervezéstől a kivitelezésig. http://akadalymentesites.com/akadalymentesites-tervezese/akadalymentesites-orszagosan0

Rehabilitációs környezettervező 

szakértés (akadálymentesítési szakértés) https://www.rehabszakerto.hu/index.php/rehabilitacios-szakertes-bovebben0

https://akadalymentesites.hu/shop/honlap-akadalymentesites/weblap-akadalymentesites
http://akadalymentesites.com/akadalymentesites-tervezese/akadalymentesites-orszagosan
https://www.rehabszakerto.hu/index.php/rehabilitacios-szakertes-bovebben

