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Lydfyr Yreca, transportabelt
Lydfyret har mange justeringsvalg for pipetone. Innvendige justeringer: Du kan
justere tonelengde (0,4 - 1,2 sek.), pauselengde (2 - 8 sek.), frekvens (300 - 1200
Hz) og timerfunksjon. Beskrivelse for disse, er også plassert inne i lydfyret.
Lydfyret kan betjenes med fjernkontroll. Se www.adaptor.no
Varenummer: BP10250
NAVnummer: 079897

Lydfyr Yreca, for fast montering
Lydfyret har mange justeringsvalg for pipetone. Innvendige justeringer: Du kan
velge lydstyrke, tonelengde, pauselengde (1,5 - 7 sek.), frekvens (300 - 1000 Hz)
og timerfunksjon. Timerfunksjon betyr at du kan forhåndsinnstille signaltiden
(16 - 240 sek.) ut i fra hvor lang tid det tar å bevege seg fra punkt A til B.
Lydfyret kan betjenes med fjernkontroll. Se www.adaptor.no
Varenummer: BP10260
NAVnummer: 103706

Fjernkontroll til Yreca
Fjernkontrollens rekkevidde er ca. 120 meter. For de som har behov for mange
lydfyr har vi også en fjernkontroll med 6 kanaler. Drives av 1 stk. 23A/12 volts
batteri (følger med).
Varenummer: BP10288
NAVnummer: 079898

Reiselydfyr med fjernkontroll (Piepsy)
Piepsy er et hendig lite lydfyr med fjernkontroll. Ypperlig å ha med seg når du er
på farten. Fjernkontrollen er ca. 75 x 30 x 25mm. og veier bare 23 gram.
Lydfyret måler 100 x 55 x 24 mm. og veier 81 gram. På toppen av lydfyret
sitter et opphengsfeste, slik at du kan henge lydfyret i en snor eller på en
krok/spiker.
Varenummer: BP10505
NAVnummer: 164391
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ColorStar fargeindikator
ColorStar vil lese opp fargene med vanlige fargenavn for eksempel ”solgul” eller
”rustrød”. Ny utgave med forbedret tale. Skiller mellom 1000 fargenyanser.
Leveres med eliminator.
Varenummer: BP10617
NAVnummer:

Colorino fargeindikator
Enkel fargeindikator. Meget brukervennlig modell, som differensierer mellom
150 fargenyanser. Colorino har også innebygget lysindikator. Drives av 2 stk.
AA/LR6 batterier som følger med. Leveres med innlest bruksanvisning på CD.
Mål: (B x H x D) 50 x 25 x 110 mm. Vekt: 85 gram
Varenummer: BP10622
NAVnummer: 069550

Lommelykt Lupine Betty TL2 varmhvit-3200K
Vi har i samarbeid med en av verdens beste lyktprodusenter (Lupine), fått
produsert en egen serie lykter med et varmere lys. Som eneste leverandør kan vi
nå tilby vår egen serie med optimal Kelvin (farge på lyset). Vi har gått fra 6000
til 3200! Dette gir et gulere lys, mer likt halogenbelysning, men fortsatt med alle
LEDs fordeler. De nye, spesialdiodene gir mindre blending, økt kontrast og
bedre fargegjengivelse (81 RA). Kort sagt et bedre lys for de fleste
synshemmede. Lysbildet har stor spredning på 26º.
Varenummer: BP1075708
NAVnummer: 176529

Lommelykt Lupine Betty TL2 S varmhvit 3200K
Betty fra Lupine har vært regnet blant verdens beste lykter de siste årene. Nå er
den her også i en kortere, håndholdt versjon. Lysmengden er oppsiktsvekkende,
størrelsen tatt i betraktning. Betty TL2 S leveres med 7 LED-kilder. Med ett trykk
på knappen, forvandles stummende mørke til generøst lys opp mot hele 5000
lumens! P.g.a. optimalisert fargetemperatur (kelvin), vil varmhvit-serien ligge litt
under fabrikktallene på lumen. Lysbildet har stor spredning på 26º.
DETTE PRODUKTET ER DESSVERRE UTGÅTT AV SORTIMENTET.
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Lommelykt Lupine Piko TL Max varmhvit-3200K
Piko fra Lupine har vært regnet blant verdens beste i sin klasse. Nå er den her
også i håndholdt utgave, og kraftigere enn noen sinne. Piko TL Max leveres
med 2 LED-kilder. Med ett trykk på knappen, forvandles stummende mørke til
generøst lys opp mot hele 1500 lumens! P.g.a. optimalisert fargetemperatur
(kelvin), vil denne serien ligge litt under fabrikktallene på lumens. Lysbildet er en
stor hotspot og et mindre strølys og 22º spredning.
Varenummer: BP1075712
NAVnummer: 175162

Hodelykt Lupine Betty R X14 varmhvit-3200K
Betty fra Lupine regnes blant verden beste hodelykter. Betty R X14 leveres
med 7 LED-kilder. Lysmengde i forhold til størrelse er helt i toppsjiktet, selv om
Lupine har en vesentlig større spredning (synsfelt) sammenlignet med mange av
konkurrentene. Vi anbefaler alle som er opptatt av godt lys å prøvekjøre den nye
serien med vamt lys fra Lupine. Vi lover at du ikke blir skuffet!
Varenummer: BP1075790
NAVnummer: 149907

Hodelykt Lupine Wilma X14 varmhvit-3200K
Wilma X14 er lillesøsteren til Betty R X14. Som toppmodellen har også Wilma
X14 en vesentlig større spredning (synsfelt) sammenlignet med mange av
konkurrentene. Wilma X14 leveres med 4 LED-kilder. Med ett trykk på knappen,
forvandles stummende mørke til en generøs lysmengde på opp mot 2800
lumen! Lysbildet har stor spredning på 26º.
Varenummer: BP10758
NAVnummer: 141048

Hodelykt Lupine Piko X4 varmhvit-3200K
Piko X4 leveres med 2 LED-kilder. Med ett trykk på knappen, forvandles
stummende mørke til generøst lys på opp mot 1500 lumens!En nettovekt på
kun 55 gram (lykthodet) gjør Piko X4 svært komfortabel å bære. Det nye
smartcore batteriet har fått fastclick-system slik at du raskt og enkelt kan velge
om du vil ha batteriet på hodeenheten eller i lommen. Lykten kan settes i 3
forskjellige modus: power-modus (100%), normal-modus (35%) og spare-modus
(5%). Lysbildet er en stor hotspot og et mindre strølys og 22º spredning.
Varenummer: BP1075820
NAVnummer: 166653

Alle lyktene fra Lupine kan fås i kaldere lysfarge (6000 Kelvin)
Se WWW.ADAPTOR.NO
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Mobilitystokk Ambutech kombi u/ håndt. 4-delt
Stokken er sammenleggbar, reflekterende, og er laget i aluminium. Den har ikke
gummihåndtak, og virker derfor noe nettere enn de ordinære mobilitystokkene.
Den minner mer om en markeringsstokk, men i samme solide konstruksjon som
en mobilitystokk. Leveres med pæretupp i plast, og i flere lengder.
90 cm

Varenummer: BP12050

NAVnummer: 058118

95 cm
100 cm
105 cm

Varenummer: BP12051
Varenummer: BP12052
Varenummer: BP12053

NAVnummer: 045791
NAVnummer: 045793
NAVnummer: 058122

110 cm

Varenummer: BP12054

NAVnummer: 033049

115 cm
120 cm

Varenummer: BP12055
Varenummer: BP12056

NAVnummer: 058123
NAVnummer: 058699

Mobilitystokk Ambutech 4(5)-delt
Stokken er sammenleggbar, reflekterende, og er laget i aluminium. Den er
utstyrt med gummihåndtak for bedre grep. Leveres med pæretupp i plast, og i
flere lengder. Disse stokkene kan også fås i fargene: Sort, Blå og Rosa. Se
WWW.ADAPTOR.NO
105 cm

Varenummer: BP12060

NAVnummer: 045702

110 cm
115 cm
120 cm

Varenummer: BP12061
Varenummer: BP12062
Varenummer: BP12063

NAVnummer: 045703
NAVnummer: 045704
NAVnummer: 046863

125 cm

Varenummer: BP12064

NAVnummer: 045705

130 cm
135 cm

Varenummer: BP12065
Varenummer: BP12066

NAVnummer: 032825
NAVnummer: 045707

140 cm

Varenummer: BP12067

NAVnummer: 046865

145 cm

Varenummer: BP12068

NAVnummer: 046866

Mobilitystokk Ambutech m/ krok, 4(5)-delt
Stokken er sammenleggbar, reflekterende, og er laget i aluminium. Den er
utstyrt med gummihåndtak for bedre grep. Leveres med krok og pæretupp i
plast. Finnes i flere lengder.
105 cm

Varenummer: BP12070

NAVnummer: 045693

110 cm
115 cm
120 cm

Varenummer: BP12071
Varenummer: BP12072
Varenummer: BP12073

NAVnummer: 045694
NAVnummer: 045695
NAVnummer: 045696

125 cm

Varenummer: BP12074

NAVnummer: 045697

130 cm
135 cm

Varenummer: BP12075
Varenummer: BP12076

NAVnummer: 045698
NAVnummer: 045699

140 cm

Varenummer: BP12077

NAVnummer: 045700

145 cm

Varenummer: BP12078

NAVnummer: 045701

5

Mobilitystokk Ambutech grafitt, 4(5)-delt
Stokken er sammenleggbar, reflekterende, og er laget i grafitt, noe som gjør den
lettere enn aluminiumstokkene. Grafitt er også et mer solid materiale enn
aluminium. Den er utstyrt med gummihåndtak for bedre grep. Leveres med
pæretupp i plast, og i flere lengder.
105 cm

Varenummer: BP12080

NAVnummer: 046871

110 cm
115 cm
120 cm

Varenummer: BP12081
Varenummer: BP12082
Varenummer: BP12083

NAVnummer: 046872
NAVnummer: 032836
NAVnummer: 046874

125 cm

Varenummer: BP12084

NAVnummer: 032835

130 cm
135 cm

Varenummer: BP12085
Varenummer: BP12086

NAVnummer: 046876
NAVnummer: 046877

140 cm

Varenummer: BP12087

NAVnummer: 046878

145 cm

Varenummer: BP12088

NAVnummer: 046879

Markeringsstokk Ambutech
Stokken er sammenleggbar, reflekterende, og laget av aluminium. I motsetning
til mobilitystokken er dette ikke en stokk som brukes for å føle seg frem, men
hovedsaklig for å vise andre at man er synshemmet. Stokken er 4-delt og leveres
i flere lengder.
80 cm

Varenummer: BP12440

NAVnummer: 045769

90 cm
100 cm
110 cm

Varenummer: BP12442
Varenummer: BP12444
Varenummer: BP12446

NAVnummer: 038316
NAVnummer: 045708
NAVnummer: 046860

Støttestokk Hvit 4-delt med høydejustering
Sammenleggbar støttestokk med justerbar høyde. Stokken kan justeres fra 83 til
93 cm. med 2 cm. mellom hvert trinn. Håndtaket er laget i tre. Strikken er enkel
å skifte. Leveres med bæresnor.
Varenummer: BP12580
NAVnummer: 058581

Støttestokk Ambutech Hvit
Stokken er laget i plast og lettmetall. Den er hvitlakkert, og merket med refleks.
Nederste del har innlagt metallforsterkning. Lengden kan justeres fra 71 til 92
cm.
Rett håndtak

Varenummer: BP12650

NAVnummer: 072446

Rundt håndtak

Varenummer: BP12660

NAVnummer: 072446
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Teleskopstokk Exclusive
Teleskopisk mobilitystokk i lekker design. Stokken har trehåndtak, og er laget av
samme materiale som i flykarosseri for å tåle høye belastninger og samtidig
bevare så lav vekt som mulig. Lengden kan justeres fra 76 til 129 cm.
TX-125 (76cm-129cm)

Varenummer: BP13100

NAVnummer: 032729

TX-150 (89cm-154cm)

Varenummer: BP13200

NAVnummer: 032726

Teleskopstokk Ultraflex
Ultraflex er mobilitystokkenes "Rolls Royce". Hver eneste detalj er av ypperste
kvalitet. Stokken er sammenleggbar (4 delt), med teleskop i det øverste leddet.
Den har koniske ledd som går meget lett i hverandre. Håndtaket er laget i tre.
Strikken kan skiftes ved hjelp av spesialverktøy. Stokken leveres med skinnetui
m/ belteklips.
BARN

91-105 cm

Varenummer: BP13980

NAVnummer: 043322

TS-25

114-128 cm

Varenummer: BP14000

NAVnummer: 032788

TS-28

129-146 cm

Varenummer: BP14050

NAVnummer: 032740

TS-28XL 155-171 cm

Varenummer: BP14052

NAVnummer: 160970

Hel mobilitystokk for barn, serie KS-E, 60-90 cm
Denne stokken er produsert spesielt for småbarn, og utmerker seg med lav vekt
og god stabilitet. Stokken leveres i lengder fra 60 til 90 cm, røret som benyttes
har 8,5 mm diameter, håndtaket har lengde 15 cm og diameter 14 mm og den
kan leveres i fargene rød, grønn, blå og hvit. Den er utstyrt med pæretupp i
plast, men de samme tuppene som passer til våre teleskopstokker, kan også
benyttes. Vekten på stokken i gram er omtrent lik dens lengde i centimeter, en
stokk på 75 cm veier 78 g. Farge og lengde må oppgis ved bestilling.
Varenummer: BP12115
NAVnummer: 217129

Todelt mobilitystokk for barn, serieKS 90-140 cm
Stokken leveres i lengder fra 90 til 140 cm. Øvre del, der håndtaket sitter, har en
total lengde på 50 cm, benytter rør med 11 mm diameter og leveres i fargene
rød, grønn, blå og hvit. Håndtaket har lengde 23 cm og diameter 14 mm. Nedre
del er utbyttbar og benytter rør med diameter 8,5 mm og leveres med
reflekstape slik at brukeren er godt synlig i trafikken. Farge og lengde må oppgis
ved bestilling.
Varenummer: BP12118
NAVnummer: 236665
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Symbolvest med refleks
Vesten brukes under aktiviteter som jogging, ski o.l., hvor det er viktig at andre
tydelig ser at du er synshemmet selv på lengre avstand. Det vil da være enklere
for andre å ta hensyn, f.eks. i skiløypa. Vesten er skarp gul, og leveres med
kraftige refleksbånd som gjør den godt synlig også i mørket. Leveres i S - M - L XL - XXL.
Varenummer: BP17140
NAVnummer: 069545

Symbolknapp/button
WBUs merke for synshemmede på blå bakgrunn med hvitt symbol.
Brukes for å vise andre at du er synshemmet, slik at det vises hensyn/ forståelse
f.eks. når du skal fylle ut et skjema på postkontoret, eller ønsker følge over
veien.
Blå

Varenummer: BP17200

NAVnummer: 050818

Grå m/refleks

Varenummer: BP17150

NAVnummer: 124135

Klistresymbol
WBUs merke for synshemmede. På selvklebende tape med reflekterende
overflate. Bredde 75 og høyde 95 mm.
Varenummer: BP17255
NAVnummer: 112932

Ledsagervest med refleks
Høykvalitets refleksvest tydelig merket med "LEDSAGER". Produsert i materialer
med lang holdbarhet. Både refleks og tekstiler er sertifisert for hele 100 gangers
vask ved 60 grader. Vesten har lommer i front, monofonholder og hempe for
oppheng, samt kraftig glidelås i front. Leveres i Small, Medium, Large, XL og XXL
Varenummer: BP17135

For flere symbolmerker, se WWW.ADAPTOR.NO
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Easyvox lommeur (norsk tale)
Uret annonserer tiden med analog tidsangivelse, og gir samtidig en beskrivelse
av hvilken tid det er på døgnet. Eks.: "Klokken er ti minutter over seks på
ettermiddagen". Andre ur vil normalt si timene først og så minuttene. Dette uret
blir derfor enklere å forstå. Holdes tidknappen inne til tiden er presentert, vil
den fortsette med dag, dato og måned. Uret har meget god lydkvalitet og er
enkelt å betjene. Leveres med skinnetui som kan henges rundt halsen eller
festes i beltet.
Varenummer: BP21450
NAVnummer: 042708

Tempovox lommeur (norsk tale)
Uret annonserer tiden med digital tidsangivelse. Eks.: "Klokken er atten - ti".
Holdes tidknappen inne til tiden er presentert, vil den fortsette med dag, dato
og måned. Uret har også alarmfunksjon og automatisk annonsering av tiden
hver time eller hvert minutt (funksjonen skrues av/på etter behov). Uret har
meget god lydkvalitet og er enkelt å betjene. Leveres med skinnetui som kan
henges rundt halsen eller festes i beltet.
Varenummer: BP21460
NAVnummer: 042680

Cobolt bordklokke (norsk tale)
Enkel bordklokke med digital tidsangivelse. Andre funksjoner er alarm med 11
forskjellige alarmsignaler, automatisk annonsering av tiden hver hele time
(valgfri) og dato. Klokken har justerbar lydstyrke. Enkel innstilling med talende
menyvalg. Løst toppdeksel som skjuler meny og stilleknapp følger med.
Varenummer: BP21466
NAVnummer: 045207

DUO armbåndsur (norsk tale) med punkter
DUO er et talende armbåndsur med taktil urskive. Så vidt vi vet finnes det ingen
andre armbåndsur med denne kombinasjonen. Vi synes det er smart å kunne
velge. Det er ikke alltid like praktisk å bruke et punktur, f.eks om du er kald på
fingrene. Om du baker og har deig på hendene. Da er det kjekt å bare
kunne trykke på taleknappen.
DETTE PRODUKTET ER DESSVERRE UTGÅTT AV SORTIMENTET.
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Diana armbåndsur Stor (norsk tale)
Enkelt armbåndsur med analog tidsangivelse. Uret gir samtidig en beskrivelse av
hvilken tid det er på døgnet. Eks.: "Ti minutter over seks på ettermiddagen".
Andre ur vil normalt si timene først og så minuttene. Uret blir derfor enklere å
forstå, og med kun en knapp er det også svært enkelt å bruke. Uret har i tillegg
kraftige visere og tydelige sorte tall mot hvit bakgrunn. Leveres med
bruksanvisning innlest på CD. DIAMETER: 37MM

Ny modell med bedre lyd og tydeligere visere.
Varenummer: BP2147305
NAVnummer: 232808

Diana armbåndsur Liten (norsk tale)
Enkelt armbåndsur med analog tidsangivelse. Uret gir samtidig en beskrivelse av
hvilken tid det er på døgnet. Eks.: "Ti minutter over seks på ettermiddagen".
Andre ur vil normalt si timene først og så minuttene. Uret blir derfor enklere å
forstå, og med kun en knapp er det også svært enkelt å bruke. Uret har i tillegg
kraftige visere og tydelige sorte tall mot hvit bakgrunn. DIAMETER: 33MM

Ny modell med bedre lyd og tydeligere visere.
Varenummer: BP2147405
NAVnummer: 232807

Silver / Black Fashion armbåndsur (engelsk tale)
Et enkelt og rimelig armbåndsur i plast med 7 mm. høyt display. I tillegg til
tidsangivelse har uret alarm og automatisk annonsering av tiden hver hele time
(valgfri). Uret har høyttaler i fronten og leveres med plastrem.
Varenummer: BP21482
NAVnummer: 132981

Bradley Black - taktilt armbåndsur med lenke
Bradley er et annerledes taktilt ur, designet for blinde av designhuset EONE.
Uret har en lekker, moderne utforming, hvor viserne er byttet ut med magneter
og kuler. Et hjelpemiddel trenger ikke alltid å se ut som et hjelpemiddel.
Varenummer: BP21488
NAVnummer: 202724
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Bradley Titan - taktilt armbåndsur med lenke
EONE har laget et design som ikke bare ser bra ut, men som har flere fordeler
sammenlignet med tradisjonelle punktur. Uret trenger ikke beskyttelseslokk,
som jo ofte kan være et svakt punkt. For ikke å snakke om de åpne viserne som
på tradisjonelle punktur alltid vil være en svakhet, og som lett kan komme ut av
posisjon slik at uret viser feil tidspunkt.
Varenummer: BP2148805
NAVnummer: 206897

Diana armbåndsur Royal (norsk tale)
Enkelt armbåndsur med analog tidsangivelse. Uret gir samtidig en beskrivelse av
hvilken tid det er på døgnet. Eks.: "Ti minutter over seks på ettermiddagen".
Andre ur vil normalt si timene først og så minuttene. Uret blir derfor enklere å
forstå, og med kun en knapp er det også svært enkelt å bruke. Uret har i tillegg
kraftige visere og tydelige sorte tall mot hvit bakgrunn. Leveres med
bruksanvisning innlest på CD. DIAMETER: 35MM
.
Varenummer: BP2147302
NAVnummer:

Tissot Silen-T taktilt armbåndsur
Silen-T er en ny generasjon armbåndsur for blinde. Uret har mange fordeler
fremfor det tradisjonelle punkturet. Siden glasset er berøringssensitivt, trenger
du ikke å vippe opp glasset for å kjenne direkte på viserne. Her kan du kjenne
visernes posisjon utenpå selve glasset. Den taktile ringen rundt glasset har
tydelige referansepunkter. Posisjonen på viserne angis med vibrasjoner.
DETTE PRODUKTET ER DESSVERRE UTGÅTT AV SORTIMENTET.

Seiko herre armbåndsur med punkter
Herreur med punkter. Uret har quartz urverk og urkasse i krom. Mellom lokket
og urkassen ligger en gummipakning som gjør uret mindre ømfintlig mot
fuktighet. Tallene er markert med streker i relieff for hvert kvarter og punkter
for hvert femte minutt. Leveres med rem. DIAMETER: 30MM
Varenummer: BP21490
NAVnummer: 037045
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Seiko dame armbåndsur med punkter
Dameur med punkter. Uret har quartz urverk og urkasse i krom. Mellom lokket
og urkassen ligger en gummipakning som gjør uret mindre ømfintlig mot
fuktighet. Tallene er markert med streker i relieff for hvert kvarter og punkter
for hvert femte minutt. Leveres med rem. DIAMETER: 22MM
Varenummer: BP21495
NAVnummer: 051592

Arsa herre armbåndsur med punkter
Herreur med punkter. Uret har quartz urverk og urkasse i krom. Tallene er
markert med en strek i relieff på tolvtallet, to punkter for hvert kvarter, og ett
punkt for hvert femte minutt. Leveres med rem. DIAMETER: 25MM
Varenummer: BP21500
NAVnummer: 057660

Arsa dame armbåndsur med punkter
Dameur med punkter. Uret har quartz urverk og urkasse i krom. Tallene er
markert med en strek i relieff på tolvtallet, to punkter for hvert kvarter, og ett
punkt for hvert femte minutt. Leveres med rem. DIAMETER: 18MM
Varenummer: BP21600
NAVnummer: 051377

Arsa Maxi armbåndsur for svaksynte hvit
Stort armbåndsur med hvit skive og sorte tall. Uret har quartz urverk og sort
urkasse. Viserne er ekstra kraftige. Leveres med rem. DIAMETER: 34MM
Varenummer: BP21700
NAVnummer: 057725
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Arsa Maxi armbåndsur for svaksynte sort
Stort armbåndsur med sort skive og hvite tall. Uret har quartz urverk og sort
urkasse. Viserne er ekstra kraftige. Leveres med rem. DIAMETER: 34MM
Varenummer: BP21750
NAVnummer: 057739

Reizen vekkerur med punkter
Vekkeur med avtakbart glass. Uret har quartz urverk. Hvert kvarter er markert
med to punkter, bortsett fra tolvtallet som har tre, mens hvert femte minutt er
markert med ett punkt. Vekkeruret har sort urskive og hvite tall/visere.
Varenummer: BP23125
NAVnummer: 200137

Korttidsur med punkter
Mekanisk korttidsur med tydelig punktmarkering for hvert annet minutt de ti
første minuttene. Deretter for hvert femte minutt. Hvert kvarter er markert med
to punkter. Uret kan både stå og ligge. Maks nedtellingstid er 60 minutter.
Varenummer: BP24510
NAVnummer: 083878

Korttidsur Maxi
Maxi-serien er vårt største korttidsur. Uret er markert med en taktil strek for
hvert minutt. Hvert femte minutt er markert med ekstra kraftig strek. De store
tallene er også i relieff. Maks nedtellingstid er 60 minutter. Uret har mekanisk
urverk. Leveres med bordstativ, men kan også henges på vegg.
Hvit

Varenummer: BP24560

NAVnummer: 036156

Sort

Varenummer: BP24570

NAVnummer: 033888
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Mountbatten punktskriftmaskin standard
Siste generasjon elektrisk punktskriftmaskin. Maskinen har funksjon for
korrektur/sletting og gir tilbakemelding på det du gjør med norsk tale (valgfritt).
Den kan formatere sideoppsett og du kan skrive til internminne istedenfor
direkte utskrift for mindre støy. Egen funksjon også for enhånds brukere.
Maskinen kan kobles til MIMIC display, slik at seende som ikke kan punktskrift
også kan følge med.
Varenummer: BP30000
NAVnummer: 089169

Mountbatten punktskriftmaskin Plus
Siste generasjon elektrisk punktskriftmaskin som også kan brukes som en
personlig punktprinter. Du kan også koble til et vanlig PC tastatur, slik at de som
ikke kan punktskrift nå også kan skrive punkt. Maskinen har funksjon for
korrektur/sletting og gir tilbakemelding på det du gjør med norsk tale (valgfritt).
Den kan formatere sideoppsett og du kan skrive til internminne istedenfor
direkte utskrift.
Varenummer: BP30010
NAVnummer: 113204

Perkins punktskriftmaskin
Meget robust punktskriftmaskin med mulighet for å sette inn arket på ny og
korrigere. En viktig funksjon for de som bruker maskinen mye i jobb og
skolesammenheng. Støvhette medfølger. Leveres i fargene blå og grønn (må
spesifiseres ved bestilling).
Varenummer: BP30200
NAVnummer: 034992
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Leselist
En leselist er et taktilt leseverktøy som kobles til en datamaskin eller et nettbrett
eller en smarttelefon og brukes av blinde eller sterkt svaksynte. Teksten som vises
på en skjermen blir framstilt i punktskrift, som kan leses (avføles) med
fingertuppene.

Leselist Seika Mini 16 med punkttastatur
Liten og nett leselist med 16 celler og punkttastatur. Leveres med praktisk og
beskyttende skinnetui. Kan kobles trådløst til iPhone eller iPad via bluetooth, slik
at du kan lese hva som står på skjermen i blindeskrift.
Varenummer: BP30900
NAVnummer: 194506 ***Prisforhandlet NAV

Leselist Alva BC 640
Alva BC 640 er en kompakt leselist med velkjent kvalitet og design. Denne
har 40 celler, og kan brukes med USB- eller Blåtann tilkobling .
Justérbar styrke på punktene. Perfekt til bruk sammen med bærbar PC.
Varenummer: BP3090520
NAVnummer: 233025 ***Prisforhandlet NAV

Leselist Seika Mini 24 med punkttastatur
Liten og nett leselist med 24 celler og punkttastatur.
Leveres med praktisk og beskyttende skinnetui. Kan
kobles trådløst til iPhone eller iPad via bluetooth.
Innebygget notisblokk-funksjon for tekstfiler.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

16 celler med markørhentere
4 funksjonstaster og 2 joysticker
Tilkobling via USB-kabel eller Bluetooth
Kompatibel med PC, Mac, iPhone og iPad
Brukstid pr. opplading ca. 10 timer
Inngang for medfølgende mikroSD-kort
Inngang for USB minnepinne
Les/rediger fra USB-minne og minnekort
Bluetooth USB-adapter for PC medfølger

Varenummer: BP3090530
NAVnummer: 233027 ***Prisforhandlet NAV
15

Leselist Alva 640 Comfort
40 cellers leselist med USB- og Blåtann-tilkobling og
tastatur.
Innebygget notisblokk-funksjon.
Justérbar styrke på punktene.
Passer til aktive brukere som ønsker både leselist og
selvstendig noteringsenhet. Idèell størrelse for bruk
sammen med laptop.
Varenummer: BP3090580
NAVnummer: 233026 ***Prisforhandlet NAV

Leselist Alva BC 680
80 cellers leselist med 2 stk USB- og Blåtann-tilkobling.
Kan dele cellene mellom 2 enheter, f. eks. PC og
telefon eller 2 PCer.
Justérbar styrke på punktene.
Varenummer: BP3091050
NAVnummer: 233028 ***Prisforhandlet NAV

Leselist Seika 80
Enkel, brukervennlig leselist med 80 celler. USB power eliminerer
behovet for ekstern strømforsyning. Til å være en 80 celler
leselist har den et kompakt design, og veier ikke mer enn 1000
gram!
Varenummer: BP30910
NAVnummer: 194508 ***Prisforhandlet NAV
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Bokstavkloss
Klossen symboliserer en punktskriftcelle, og er ment for opplæring og
informasjon. Den er konstruert slik at den kan brettes ut og samtidig
symbolisere tastaturet på en punktskriftmaskin. Du finner da enkelt referansen
mellom hvert punkt i en celle og tilsvarende tast på maskinen.
Varenummer: BP34700

Tegnebrett Faber-Castell A3
Vårt mest forseggjorte tegnebrett for taktil tegning i opptil A3 format. Brettet
har integrert linjal som kan taes av og på etter behov. Brettet har integrerte
festeklemmer slik at arket ligger stødig.
Varenummer: BP34845
NAVnummer: 157319

Linjal gul/sort
Taktil linjal med opphøyede streker, samt hakk langs kanten for hver halve
centimeter. Linjalen er godt egnet både for blinde og svaksynte. Undersiden har
anti-skli knotter. Lengde: 30 cm.
Varenummer: BP34970
NAVnummer: 048870

Blokk med kraftige linjer
Blokken er limt i toppen, og består av 50 ark i glatt, kraftig 80 grams
kvalitetspapir med kraftige linjer.
Linjer 12 mm Hvit

Varenummer: BP35820

NAVnummer: 134626

Linjer 14 mm Gul

Varenummer: BP35822

NAVnummer: 134627

Ruter Hvit

Varenummer: BP35823

NAVnummer: 160640

Pregetang for punktskrift
Komplett tang for preging av punktskrift på 12 mm. dymotape. Skrivehjulet viser
både punktskrift og sortskrift, slik at tangen kan brukes av av synshemmede,
men også de som ikke kan punktskrift. (Ekstra dymotape selges separat).
Varenummer: BP35850
NAVnummer: 043963
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PC-tastatur Keys-U-See, sort/gult
Enkelt og tydelig PC-tastaur med god kontrast og tydelige symboler. I tillegg
finnes endel praktiske hurtigtaster som gir deg snarveier til bl.a. e-post,
internett, lydavspilling m.m. Ingen installering er nødvendig (plug and play).
USB-tilkobling.
Varenummer: BP36355
NAVnummer: 142718

PC-tastatur Bluetooth, sort/hvit
Minitastatur i høy kvalitet som er laget spesielt med tanke på svaksynte og bruk
med bærbar PC, iPad eller iPhone. De store bokstavene har god kontrast mot
bakgrunnen, og er gravert dypt ned i tastene slik at symbolene ikke skal slites
bort. Tastaturet har hvite symboler mot sort bakgrunn.
Varenummer: BP36387
NAVnummer: 213015

PC-tastatur LogicKeyboard XL, hvit/sort
XL PC-tastatur fra LogicKeyboard er et lekkert Slimline-tastatur med sorte tegn
mot hvit bakgrunn. Det er laget spesielt for synshemmede, og har store
bokstaver og god kontrast. Tastaturet har en dobbel USB 2.0 HUB, hvor ett av
uttakene kan brukes til den medfølgende tastaturbelysningen LogicLight.
Varenummer: BP36392
NAVnummer: 181807

PC-tastatur LogicKeyboard XL, sort/hvit
XL PC-tastatur fra LogicKeyboard er et lekkert Slimline-tastatur med hvite tegn
mot sort bakgrunn. Det er laget spesielt for synshemmede, og har store
bokstaver og god kontrast. Tastaturet har en dobbel USB 2.0 HUB, hvor ett av
uttakene kan brukes til den medfølgende tastaturbelysningen LogicLight.
Varenummer: BP36393
NAVnummer: 181806

PC-tastatur LogicKeyboard XL, sort/gul
XL PC-tastatur fra LogicKeyboard er et lekkert Slimline-tastatur med gule tegn
mot sort bakgrunn. Det er laget spesielt for synshemmede, og har store
bokstaver og god kontrast. Tastaturet har en dobbel USB 2.0 HUB, hvor ett av
uttakene kan brukes til den medfølgende tastaturbelysningen LogicLight.
Varenummer: BP36394
NAVnummer: 181808
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Signaturstempel Trodat Printy
Brukervennlig stempel med utskiftbar stempelpute. Egner seg godt for de med
motoriske problemer. Stempelets avtrykk gir en perfekt kopi av din egen
underskrift.
Varenummer: BP37790
NAVnummer: 139634

Signaturstempel
Lite og hendig stempel i praktisk lommeformat. Stempelets avtrykk gir en
perfekt kopi av din egen underskrift.
Varenummer: BP37800
NAVnummer: 060544

Kalkulator DoubleCheck med norsk tale
DoubleCheck er en liten og hendig kalkulator full av funksjonalitet. I tillegg til de
vanligste regneartene: addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon, har
DoubleCheck også en rekke andre funksjoner. Doublecheck takler
prosentregning, kvadratrot , opphøye tall til en gitt potens, samt resiprok verdi.
Varenummer: BP38055
NAVnummer: 164864

Milestone 212 Ace lydbokspiller
Dette er den enkleste Daisy lydbokspilleren fra Milestone. Her er fokus først og
fremst på enkelthet, slik at alle som elsker bøker skal være i stand til å håndtere
Milestone 212 Ace.
Du kan regulere lesehastigheten og sette bokmerker, du kan også høre på
musikk. Milestone 212 Ace har også diktafonfunksjonalitet, slik at du kan spille
inn dine egne beskjeder som lagres på det interne minnet (1GB.).
Varenummer: BP40018
NAVnummer: 170617 ***Prisforhandlet NAV
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Milestone 312 Ace Daisy digitalt noteringsapparat
Daisyspiller og digital opptaker laget spesielt for blinde eller andre
kvalitetsbevisste brukere. Dette er en ny, forbedret utgave av Milestone 312,
med bl.a. mye kortere oppstartstid og kraftig internt minne på 12GB.
Milestone 312 Ace kan lese av mange typer musikk-filer og Daisy bøker med full
Daisy-funksjonalitet, og innspillingskapasitet for internt minne er 420 timer eller
over 17 dager. 312 Ace leveres med et flyttbart SD-minnekort på 8 GB, dette kan
økes til 32 GB etter behov. I Norge kan man velge mellom talesyntesene "Olav"
og «Kari», og disse kan lese opp både TXT- og DOC-filer. 312 Ace har også en
brukervennlig sovetimer og vekkeklokke, og du kan utvide
funksjonaliteten ytterligere med tilleggsmoduler for både FM-radio, talende
merkepenn og avtaleboken AGENDA. Som de andre Milestonespillerne, har
312 talende menyer.
Varenummer: BP40020
NAVnummer: 216855

Milestone Fame fargeindikator add-on
Fame er en fargeindikator som enkelt kobles til Milestone 312. Fame leser opptil
400 farger og nyanser, og forteller deg resultatet med norsk tale. I tillegg har
Fame muligheten til å sammenligne to farger. En smart funksjon i tilfeller hvor
fargene er svært like, men allikevel forskjellige.
Varenummer: BP4002120
NAVnummer: 170510

Milestone 312 Agenda (oppgradering)
Denne programvaren oppgraderer din Milestone 312 Daisy til også å inneholde
den praktiske og funksjonsrike avtaleboken Agenda. Med innstillinger for dato,
tid, avtaletype, varighet og repetisjon kan du bygge opp en innholdsrik avtalebok
som minner deg på alle dine avtaler, bursdager o.l.
Varenummer: BP4002103
NAVnummer: 161259

Milestone CD-spiller til modellene 212 og 312
Milestone CD-spiller gjør lydbok-opplevelsen enda enklere. Bare sett inn CDplaten, kopier, og du er klar for avspilling enten du er hjemme eller på farten. Nå
kan alle velge små lydbokspillere som får plass i lommen, uten å ha kunnskap
eller tilgang til PC. Ved å trykke på én enkelt knapp kopieres CD-boken over på
din lille Milestone. Det er like enkelt med musikk, som automatisk konverteres
over i Mp3 eller Wav, og lagres på spilleren.
DETTE PRODUKTET ER DESSVERRE UTGÅTT AV SORTIMENTET.
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Milestone 112 digitalt noteringsapparat
Milestone 112 er en ren notat-opptaker med enkel og brukervennlig
funksjonalitet. Bruk den til å lese inn handlelister, telefonnummer og andre ting
som er viktig for deg å huske. Spilleren er liten og ligger godt i hånden. Den har
få men tydelige betjeningsknapper både for blinde og svaksynte. Milestone 112
har innebygget minne med en opptakskapasitet på hele 25 timer.

Varenummer: BP40030
NAVnummer: 196166

Plextalk Linio Pocket
Linio Pocket fra Plextalk er den første daisyopptakeren i lommeformat med
streamingfunksjon. Dette er også markedets minste daisyspiller med opptak og
talltastatur. Her får du masse funksjonalitet i velkjent Plextalk-kvalitet, rett i
lommen. Få tilgang til aviser, magasiner og daisybøker når og hvor du vil. De kan
streames eller lastes ned.
Varenummer: BP40212
NAVnummer: 194512 ***Prisforhandlet NAV

CD-stasjon portabel til Linio Pocket
Har du lydbøker på CD, som du ønsker å spille av på en liten Plextalk daisyspiller
i lommeformat? Den enkleste måten å overføre disse til din Linio Pocket/Pocket
er ved hjelp av denne CD-spilleren.
Varenummer: BP4021321
NAVnummer: 198657

Plextalk Linio (online) bordmodell
Linio fra Plextalk er den første Daisy bordmodellen med streamingfunksjon. Få
tilgang til aviser, magasiner og daisybøker når og hvor du vil. De kan streames
eller lastes ned, du bestemmer. Det eneste du trenger er en internett-tilgang til
en Daisy online service. Det er enklere enn du tror. Du er ikke avhengig av PC.
Bøker og tidsskrifter overføres direkte og trådløst til din Linio!
Varenummer: BP4021710
NAVnummer: 233029 ***Prisforhandlet NAV
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Plextalk Poesi 2 enkel med deksel
Markedets enkleste og mest robuste daisyspiller er nå endelig tilbake. Dette er
en spiller som enkelt kan gjøres om fra en enkel modell til en litt mer avansert
spiller med talltastatur. Bare klips av dekselet som følger med og du går fra å
ha bare de mest nødvendige tastene tilgjenglige, til å utvide til en mer avansert
funksjonalitet .
Varenummer: BP40218
NAVnummer: 194509 ***Prisforhandlet NAV

Deksel Cross til Linio og Poesi
Dekselet klipses enkelt på spilleren for å skjule en del taster og funksjoner.
Spilleren fremstår da enklere og mer brukervennlig for de som er opptatt av det,
spesielt i starten. Dekselet kan når som helst fjernes, om du ønsker å utvide
funksjonaliteten etter hvert
I forhold til det enkleste dekselet har dette i tillegg navigeringsknapper (piltaster) som muliggjør navigering i daisystrukturen.
Varenummer: BP4021809
NAVnummer: 197615
***Prisforhandlet NAV

Sangean BTR-160 DAB+ radio Bluetooth
Sangean BTR-160 er en enkel reiseradio med DAB + og FM-RDS og blåtann. Den
har en følsom mottaker og et relativt stort og lettlest display. Du kan lade
oppladbare batterier direkte i radioen. Stor høyttaler og ryddig plassering av
betjeningsknappene, samt en brukervennlig innsovnings-timer om du liker å
sovne til radioen. Vi har merket de viktigste tastene med taktile knotter.
Varenummer: BP4044043

Sangean DPR-67 Reiseradio
Elegant DAB radio i sort farge. Robust med gummierte kanter. Passer til kjøkken,
stue, bad, soverom eller til å ha med seg på reise. Kan tilkoples 230V, eliminator
følger med. Kan bruke 4 stk vanlige AA batterier eller oppladbare batterier. God
lydkavlitet og best på mottak. Innebygd ladekrets. Vi har merket de viktigste
tastene med taktile knotter. Mål: Bredde 17 cm, høyde 11 cm, dybde 4 cm.
Varenummer: BP4044037
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Sangean DPR-26BT DAB+ stereo radio
DPR-26BT er en lekker, stereo reiseradio med kombinert DAB+/FM RDS
mottaker. Overfør din musikk med blåtann fra mobil, PC eller nettbrett. Du har
10 forhåndsinnstillinger, 5 for DAB+ og 5 for FM. Radioen har meget god
lydkvalitet og mange praktiske funksjoner. Leveres med eliminator.
Varenummer: BP4044047

Fjernkontroll Handle Easy
HandleEasy 321rc er en universal fjernkontroll av det aller enkleste slaget. Doro
HandleEasy er også ergonomisk tilpasset mennesker som har nedsatt gripeevne.
Enklere blir det ikke hverken å bytte kanaler eller justere lyden på din TV, DVD,
dekoder eller stereo. Fjernkontrollen tilpasses enkelt til AV-utstyret ditt, ved at
den kopierer innstillingene fra dine eksisterende fjernkontroller.
Varenummer: BP41017
NAVnummer: 153179

Hodetelefon Sennheiser HD202
HD 202 er en lukket, dynamisk, stereo hodetelefon. Klokke-design gir bedre
støyisolering og fungerer vesentlig bedre for høreapparatbrukere.
Varenummer: BP42704
NAVnummer: 175164

Skjærehjelp Tranchette
Gir et godt og stødig grep rundt brød, stek o.l. Skjæresporene gir god støtte for
kniven slik at du får rette skiver. Egner seg godt for ting som er varmt å holde i.
Med Tranchette vil du ikke lenger brenne deg på hendene.
Varenummer: BP50320
NAVnummer: 071084
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Skjærehjelp Tomatex
Gir et godt og stødig grep rundt det du ønsker å skjære opp. Kniven plasseres i
sporene, som sørger for rette fine skiver. Egner seg til f.eks. tomat, sitron og løk.
Varenummer: BP50330
NAVnummer: 033839

Skjærebrett for ost og brød
Praktiske skjærebrett for ost og brød med gummiert kant som gjør at brettet
ligger veldig stødig på bordet. Det er utstyrt med 7 plugger i det ene hjørnet for
bedre støtte for brød, og 3 mindre pigger midt på brettet til ost eller lignende.
Hull i det ene hjørnet for enklere oppheng. Brettets mål er 350x250x10 mm.
Varenummer: BP50592

Kniv DUX Victorinox
Kniven har integrert skjærestøtte, og knivblad av beste kvalitet. Tykkelsen på
skivene justeres enkelt ved å justere avstanden mellom knivbladet og støtten. Et
ypperlig skjærehjelpemiddel som ikke tar mer plass i skuffen enn en vanlig kniv.
Høyrehendt

Varenummer: BP50610

NAVnummer: 038711

Venstrehendt

Varenummer: BP50620

NAVnummer: 059087

Wrapmaster, dispenser for plastfolie
Smart holder til plastfolie for innpakking av matvarer. Lokket er fjærbelastet, og
har en innebygget skarp kuttekniv. Du drar ut en ønsket lengde folie, og trykker
ned lokket for å kutte over folien. Svært enkel og brukervennlig.
Varenummer: BP50670
NAVnummer: 145098

ATAG taktil induksjonstopp for synshemmede
Koketoppen fra ATAG™ er utviklet spesielt med tanke på blinde og svaksynte. De
nye koketoppene er blitt vanskelig å bruke for synshemmede, med sine
knappefrie, glatte flater. Nå har ATAG™ gjort noe med dette, slik at matlaging
kan bli både enklere og tryggere for mange.
Varenummer: BP50880
NAVnummer: 198263
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Kombinasjonsovn med norsk tale
I tillegg til en super mikrobølgeovn, får du her en skikkelig stekeovn
(varmluftsovn) og grill i en og samme kompakte enhet. Mikrobølgeovnen er på
900 watt, varmluftsovnen på 1350 watt og grillen på 1250 watt. Du kan velge å
bruke bare én av disse funksjonene, eller kombinere de i en og samme
operasjon.
Varenummer: BP50890
NAVnummer: 158914

Mikrobølgeovn med norsk tale
Talende mikrobølgeovn produsert spesielt med tanke på blinde brukere. De
enkle ferdigmenyene hjelper deg gjennom prosessen. Velg bare mattype og
vekt, så regner ovnen ut resten. Alt du gjør vil bli bekreftet med tale.
Varenummer: BP50900
NAVnummer: 055648

Kjøkkenvekt med norsk tale
Brukervennlig kjøkkenvekt for synshemmede. Innholdets vekt presenteres
automatisk med en inndeling ned til hvert 5. gram. Hver gang mengden endres
leses ny vekt opp. For hver ny ingrediens kan du nullstille vekten (tarering), slik
at du slipper å fjerne det som allerede ligger der.
Varenummer: BP50940
NAVnummer: 038693

Kjøkken- og diettvekt norsk tale - Caretec Heidi
Digital kjøkken- og diettvekt som leser opp vektverdiene med norsk tale. Godt
egnet for personer med diabetes 2. Kan tilkobles hodetelefon for ikke å forstyrre
miljøet rundt, f.eks. i en arbeidssituasjon. Maksimal kapasitet er 5 kg.
Varenummer: BP50952
NAVnummer: 174907

Målemugge med norsk tale
Markedets første talende målemugge. Du kan enkelt velge den måleenheten du
ønsker: centiliter, desiliter eller liter. P.g.a. små differanser i egenvekt kan du i
tillegg velge mellom tre forskjellige væsketyper: vann, melk eller olje.
Varenummer: BP52225
NAVnummer: 038735
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Målemugge med taktil måleplate
Målemugge designet av det engelske blindeforbundet RNIB. Muggen rommer 12
dl. Den er gjennomsiktig og har en avtagbar taktil måleplate noe som gjør det
enklere å rengjøre den.
DETTE PRODUKTET ER DESSVERRE UTGÅTT AV SORTIMENTET.

Målemugge 10 dl. for svaksynte
Målemuggen har store sorte tall mot hvit bakgrunn og nivåsøyle som gir best
mulig avlesning. Kan vaskes i oppvaskmaskin. (Bildet avviker, ny modell kommer)
Varenummer: BP52250
NAVnummer: 033858

Nivåindikator for kopper og glass
Henges på kanten av koppen, og vil indikere nivået med et akustisk signal. Når
væsken er 3,5 cm. fra kanten vil den gi et støtvis signal. Når væsken er 2,5 cm.
fra kanten gir den et konstant signal. Indikatoren vil også vibrere, noe som gjør
den godt egnet også for døvblinde. Dette er en ny forbedret utgave hvor det er
svært enkelt å skifte batteri.
Varenummer: BP53400
NAVnummer: 033757

Personvekt med norsk tale - Caretec
Vekten har tydelig norsk tale, og angir også vekten med et stort display. Den kan
innstilles med idealvekt, og kan settes opp med 5 individuelle brukere. Denne
personvekten har et moderne design med herdet glassplate på toppen. For å
redusere muligheten for ulykker er glassplaten trukket med antisklibelegg.
Varenummer: BP55235
NAVnummer: 139380
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Personvekt med norsk tale - Cobolt
Vekten har tydelig norsk tale, med mulighet for å justere lydstyrken. Vekten er
enkel å bruke da alt skjer automatisk. Vekten inndeles ned til hver halve kilo
med en nøyaktighet på +/- 1,5 kg. Vekten har ikke display. Maksimumsvekt er
127 kg. Drives av 1 stk. 9 volts batteri som følger med.
Varenummer: BP55240
NAVnummer: 090067

Merkepenn PennyTalks med tale
Organiser din hverdag med taktile, talende merkelapper. Plasser selvklebende
merkelapper på alle tingene du ønsker å identifisere eller skille fra hverandre.
Eksempler på dette kan være frysevarer og andre matvarer, medisiner, CDplater, forfallsdatoer på regninger, ulike betalingskort o.s.v. Les inn dine egne
meldinger for hver av merkeetikettene.
Talende veiledning gjør den enkel å betjene. Leveres med 332 merkeetiketter.
Varenummer: BP55588
NAVnummer: 194264

Merketube
Tyktflytende pasta for taktil skriving og merking. Merkepastaen må tørke noen
timer før den kan berøres.
Orange

Varenummer: BP55610

NAVnummer: 036178

Hvit

Varenummer: BP55620

NAVnummer: 050966

Sort

Varenummer: BP55630

NAVnummer: 050967

Merkeknotter
Selvklebende merkeknotter med diameter på ca. 6 mm. Ypperlig til taktil
merking av f.eks. husholdningsapparater, tastaturer og også som anti-skli
underlag på alt som skal stå stødig og stabilt.
Orange (16 stk)

Varenummer: BP55705

NAVnummer: 050972

Blank (72 stk)

Varenummer: BP55700

NAVnummer: 036087

Små (6 stk)

Varenummer: BP55695

NAVnummer: 113534
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Målebånd med markeringer og fargeinndeling
Målebåndet har en taktil markering for hver cm. de ti første centimeterne, og
deretter for hver tiende centimeter. Store tall samt fargeinndeling for hver
tiende centimeter gjør det også godt egnet for svaksynte.
Varenummer: BP55710
NAVnummer: 059075

Selvtredende synåler
Nåløyet har åpning i bakkant slik at tråden kan presses igjennom. Tråden holdes
på plass av mothaker slik at den ikke glir ut av nåløyet. Leveres på brett med
seks nåler i assorterte størrelser.
Varenummer: BP55800
NAVnummer: 038690

Nåltredeapparat dobbelt
Gjør det mulig for blinde og svaksynte å tre i tråden uten hjelp fra andre.
Denne modellen har åpning for både store og små nåler.
Varenummer: BP56010
NAVnummer: 059068

Caretalk febertermometer med engelsk tale
Caretalk er et brukervennlig og allsidig termometer som gjengir informasjonen
med engelsk tale.
Termometeret bruker siste IR-teknologi, og kan måle kroppstemperatur både i
øret og på pannen. Resultatet leses opp etter kun 2 sekunder.
Varenummer: BP56047
NAVnummer: 177879
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Termovox termometer med norsk tale
Termometer med norsk tale som måler både inne-, ute- og kroppstemperatur.
Føler for innetemperatur sitter innebygget mens det er eksterne følere for ute
og kroppstemperatur.
Varenummer: BP56100
NAVnummer: 121806

For fullstendig oversikt over hjelpemidler i kategorien Husholdning
se WWW.ADAPTOR.NO

LeseTV
LeseTV er et hjelpemiddel som forstørrer tekst og bilder, og viser dette på en
skjerm. Brukeren kan selv justere hvor mye forstørring han behøver.
Kontrastfarger kan også endres slik at brukeren kan velge den kontrasten som
passer han best. LeseTV finnes i mange versjoner, og i den seneste tiden har det
også kommet modeller som har OCR -opplesningsfunksjon. Dette gjør at teksten
blir lest opp for brukeren, noe som at brukeren for økt lesehastighet og hvilt
øynene.

Looky 4 HD elektronisk lupe
Looky 4 HD er en liten og enkel elektronisk lupe som passer godt for dem som
vil ha en enkel lupe til å lese hyllekant-informasjon i butikken eller informasjon
på medisinboksen, og forstørre tekst. Looky 4 HD er oppladbar og har en svært
enkel touch-betjening men kan også gjøres taktil ved hjelp av den medfølgende
selvklebende rammen. Skjermstørrelsen er på 4,3", og håndtaket kan felles
inn/ut og brukes som stativ. Bæreveske følger med.
Varenummer: BP60206
NAVnummer: 210989 ***Prisforhandlet NAV

Compact + HD elektronisk lupe
Compact + HD er en enkel lupe som passer perfekt i
vesken eller i lommen for å lese liten skrift f.eks i
butikken eller når man er på farten. Compact + HD har
opplasbart batteri, og er veldig lett å betjene. Den har
taktile knapper med god kontrast, og håndtaket kan
foldes sammen og brukes som stativ. Bæreveske følger
med.
Varenummer: BP60207
NAVnummer: 233015 ***Prisforhandlet NAV
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Compact 7 HD elektronisk lupe
Compact 7 HD har en stor 7” skjerm og passer perfekt til
de som ønsker å lese dokumenter på jobb/skole, eller
for å lese hva som har kommet i postkassa. Legg
Compact 7 HD på avisen eller bladet, og du har en liten
LeseTV. Integrert stativ med åpne-lukke funksjon gjør at
den tar liten plass. Den har taktile betjeningsknapper
med god kontrast, oppladbart batteri, og er enkel å
betjene. Bæreveske følger med.
Varenummer: BP6020730
NAVnummer: 233016 ***Prisforhandlet NAV

Traveller HD elektronisk lupe
13” skjerm !
Traveller HD er en ny generasjon forstørringshjelpemiddel
som ligger midt i mellom en LeseTV og en elektronisk lupe.
Her får du det beste av to verdener. Et apparat med stor
skjerm som tar liten plass og kan brukes overalt. På mange
måter definerer Traveller HD en helt ny kategori for
hjelpemiddel til svaksynte. Den unike innebygde xybordfunksjonen gjør det svært enkelt for brukeren å følge
teksten mens man leser. Den har taktile betjeningsknapper
med god kontrast, oppladbart batteri, og er enkel å
betjene. Bæreveske følger med.
Varenummer: BP6010028
NAVnummer:

Tagarno Jazz HD Basic LeseTV
Nå med 24” skjerm
Jazz HD Basic er en LeseTV som passer perfekt til personer
som ønsker et svært enkelt apparat med få funksjoner og
intuitiv betjening. Med 24” skjerm vil brukeren få et stort
og krystallklart bilde. Forstørringen og kontrastvalg
betjenes ved Tagarnos velkjente vri-brytere noe som gjør
Jazz HD Basic til markedets enkleste LeseTV.
24" Skjerm: Varenummer: BP6010505
NAVnummer: 233018 ***Prisforhandlet NAV
22" Skjerm: Varenummer: BP60105
NAVnummer: 233017 ***Prisforhandlet NAV
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Tagarno Jazz HD Standard LeseTV
Nå med 24” skjerm
Jazz HD Standard er samme apparat som Jazz HD Basic,
men har flere funksjoner som gjør denne modellen
svært brukervennlig. Egen lys-knapp for
kontrastregulering samt justerbar gardin er funksjoner
som mange brukere ser stor nytte av og ha.
24" Skjerm: Varenummer: BP6010520
NAVnummer: 233020 *** Prisforhandlet NAV
22" Skjerm: Varenummer: BP6010510
NAVnummer: 233019 ***Prisforhandlet NAV

i-See Acuity OCR Basic LeseTV
I-See Acuity OCR Basic er en meget brukervennlig LeseTV
med opplesningsfunksjon. OCR (opplesningsfunksjon)
hjelper, ved at teksten på avisen eller dokumentet blir
gjenkjent og deretter lest høyt for brukeren. Dette bidrar til
å øke lesehastigheten, og er mindre anstrengende for
øynene. Bytte mellom LeseTV og OCR foregår ved at man
enkelt snur kontrollpanelet rundt 180⁰.
OCR modus kan også betjenes på touchskjermen.
Leser en hel A-4 side i opplesningsmodus
Varenummer: BP6010420
NAVnummer: 233022 ***Prisforhandlet NAV

ClearView C 24 HD Speech Basic LeseTV
En nyskapende enkel og brukervennlig LeseTV med Full HD
kvalitet og intuitiv OCR (opplesningsfunksjon). Perfekt for
en bruker som ønsker en så enkel LeseTV som mulig, men
som også på en enkel måte kan lese opp teksten. Stativet
for skjermen er plassert på venstre side av XY-bordet, noe
som gjør at det ikke er hindringer ved lesing av aviser eller
magasiner. XY-bordet vil ikke være til hinder når man
starter å lese fra toppen av f.eks.avisen, og brukeren kan
komme nærmere skjermen.
Leser en hel A-4 side i opplesningsmodus
Varenummer: BP6010150
NAVnummer: 233021 ***Prisforhandlet NAV
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ClearView C 24 HD Speech Standard LeseTV
En nyskapende og brukervennlig LeseTV for personer
med behov for en fleksibel LeseTV med gode funksjoner
og opplesningsfunksjon. Unik ”Find” funksjon for å ha
oversikt over hvor du er i dokumentet. Denne modellen
har egen modus for håndskrift, og kontrollpanelet er
ergonomisk plassert på xy-bordet. Man kan velge
mellom lite eller stort xy-bord. Leser en hel A-4 side i
opplesningsmodus.
Varenummer: BP6010160
NAVnummer: 233023 ***Prisforhandlet NAV

Ibis FHD Pro LeseTV
Ibis FHD Pro er et nytt kamera fra Tagarno som
overtar for den velkjente Cobra HD. Dette kameraet
har en fantastisk bildekvalitet, og kan kobles direkte til
en skjerm, eller brukes sammen med PC eller Mac. Ibis
FHD Pro tar liten plass, og kan enkelt foldes sammen
for flytting. Passer perfekt til personer som ønsker en
”kontorløsning”.
Varenummer: BP6010550
NAVnummer: 233024 ***Prisforhandlet NAV

ClearReader + Basic lesemaskin
Lesemaskin som tar bilde av tekst og deretter leser opp
teksten. Maskinen har få knapper og er meget lett å
betjene. Den ble oppgradert med nytt kamera i 2017 og er
nå enda mer nøyaktig.
ClearReader + Basic har meget bra lyd. Leser både
kolonner og tabeller, og er lite plasskrevende.
Kan gjenkjenne 20 språk og har 2 norske stemmer.
Varenummer: BP60050
NAVnummer: 233030 ***Prisforhandlet NAV
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ReadEasy Move 2 lesemaskin
ReadEasy Move 2 er den raskeste og mest
brukervennlige lesemaskinen på markedet.
Betjeningen er gjort meget enkel med gode taktile
knapper som er lett å finne. Dette er nesten som å
betjene en gammel kassettspiller. Meget god tale som
er behagelig å høre på.
Varenummer: BP6005020
NAVnummer: 233034 ***Prisforhandlet NAV

ReadEasy Move 2 Vision Pack lesemaskin
Samme maskin som ReadEasy Move 2, men denne
utgaven kan også om ønskelig brukes som LeseTV siden
man også kan koble den til en skjerm. Kan brukes veldig
enkelt, men har også flere funksjoner som ivaretar hele
brukergruppen. Meget god tale som er behagelig å høre
på. Svært gode visningsvalg og veldig tydelige bokstaver
når koblet til skjerm. Kontrollpanel og mus følger med.
Velegnet for personer som ønsker en løsning som
kombinerer syn og hørsel på best mulig måte.

Varenummer: BP6005120
NAVnummer: 233035 ***Prisforhandlet NAV

ClearReader + Basic Feature Pack lesemaskin
Lesemaskin med de samme funksjonene som Basicmodellen, men denne inneholder også mulighet for
tilkobling til skjerm. Ulike skjermvisninger gjør det mulig
å kombinere bruk av syn og hørsel. Utvidet navigering i
tekst med det medfølgende kontrollpanelet.
Varenummer: BP60051
NAVnummer: 233031

***Prisforhandlet NAV
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ClearReader + lesemaskin
Lesemaskin som tar bilde av tekst og deretter leser opp
teksten. Maskinen har få knapper og er meget lett å
betjene. Den ble oppgradert med nytt kamera i 2017 og er
nå enda mer nøyaktig.
ClearReader + Basic har meget bra lyd. Leser både
kolonner og tabeller, og er lite plasskrevende.
Kan gjenkjenne 20 språk og har 2 norske stemmer. Har
oppladbart batteri
Varenummer: BP60052
NAVnummer: 233032 ***Prisforhandlet NAV

ClearReader + Feature Pack lesemaskin
Lesemaskin med de samme funksjonene som Basicmodellen, men denne inneholder også mulighet for
tilkobling til skjerm. Ulike skjermvisninger gjør det mulig
å kombinere bruk av syn og hørsel. Utvidet navigering i
tekst med det medfølgende kontrollpanelet. Har
oppladbart batteri
Varenummer: BP60053
NAVnummer: 233033 ***Prisforhandlet NAV

Tagarno Rullebord til LeseTV 52x52

Bord til LeseTV 52x52 cm bordplate.
En-søyle med hjul.
Hjulene kan låses.

Varenummer: BP6010581
NAVnummer: 233038 *** Prisforhandlet NAV
Gammelt NAVnummer: 008555
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Tagarno Rullebord til LeseTV 52x75
Bord til LeseTV 52x75 cm bordplate.
Passer til rullestolbrukere.
En-søyle med hjul.
Hjulene kan låses.

Varenummer: BP6010582
NAVnummer: 233039 ***Prisforhandlet NAV
Gammelt NAVnummer: 008556

Luxo Wave LED lupelampe
Wave LED er en lupelampe med 2 x 6W LED lyskilder og en fleksibel,
selvbalanserende arm. Den store glasslinsen på 3,5 dioptrier gir en skyggefri
forstørrelse med lys fra begge sider, samt tredimensjonal forstørrelse med lys
fra høyre eller venstre. Lyskilden kan dimmes ved behov fra 0% - 50% - 100%.
Hvit 3,5 dioptrier

Varenummer: BP60350

Sort 3,5 dioptrier
Hvit 5 dioptrier

Varenummer: BP6035002
Varenummer: BP60355

Sort 5 dioptrier

Varenummer: BP6035502

NAVnummer: 196461

Luxo Circus lupelampe (1,88 x)
Rund lupe med sirkelformet lyskilde på 22 watt. Circus har en svært fleksibel og
stabil arm (lengde: 100 cm.). Lampehodet har lav vekt og gode store håndtak for
å justere leseavstand og vinkel. Lupen forstørrer 3,5 dioptrier, og har en
diameter på 165 mm.
Varenummer: BP60450
NAVnummer: 061774

Daylight UltraSlim lupelampe (1,75 x)
Dette er en slank modell med en helt unik lysstyrke. En ny fleksibel og stabil
lampearm gir flere innstillingsmuligheter. Armlenge: 100 cm. Lupen er stor og
god med en diameter på 18 cm. og 1,75 ganger forstørring (3 dioptrier). Leveres
med bordfeste.
Varenummer: BP6045625
NAVnummer: 139593
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Speil med sugekopper 7 x forstørring
Speil med plast innfatning. Festes med sugekopper, enten på fliser, ditt
ordinære speil, eller andre glatte overflater. Her trenger du ikke tenke på
hverken vanskelig montering eller at speilet stjeler dyrebar benkplass. Forstørrer
7 ganger.
Varenummer: BP61201
NAVnummer: 148175

Speil på teleskopfot 5 x forstørring
Speilet står på en stødig fot. Både fot og innfatning er i polert krom. Speilet kan
justeres i høyden, samt i den vinkelen du ønsker. Speilet kan også brukes som et
håndspeil. Den ene siden gir et normalt speilbilde, mens den andre siden
forstørrer 5 ganger.
Varenummer: BP61231
NAVnummer: 158324

Se hele utvalget av speil på: www.adaptor.no

Optima bordlupe Clear-View 1,7x på stativ
En hendig og rimelig bordlupe på stativ. Fin arbeidslupe når man trenger
hendene fri. Forstørrer 1,7x og har følgende mål, bredde 140 mm - høyde 100
mm. Selve stativet med lupen er 22 cm høyt. Lupen kan tiltes
Varenummer: BP61612
NAVnummer:

Optima sylupe rektangulær
Sylupen er utformet slik at den kan henge rundt halsen med støtte mot brystet.
På den måten kan du ha begge hendene fri. Består av en stor rektangulær lupe
(100 x 140 mm.) som forstørrer 2 ganger (2,6 dioptrier

Varenummer: BP62051
NAVnummer:
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Smykkelupe Pink Heart (5 x)
Dekorativ, emaljert smykkelupe med pyntestener og kjede. Alltid
tilgjengelig rundt halsen når du f.eks. skal studere prislappen i butikken.
Forstørrer 5 ganger (20 dioptrier).
Varenummer: BP62069
NAVnummer: 200717

Optima GO LED innslagslupe 3,5x/10D Pocket
GO LED innslagslupe er en hendig lupe som er beskyttet når den ligger inne i
håndtaket når den ikke brukes. Trekk ut lupen og LED lyset kommer automatisk
på. Lupen har en førstørrelse på 5 ganger (16 dioptrier). Linsens mål er
45x35mm og hele lupen sammenslått 95x55mm. Vekt 65 gram. Drives av 2 stk
LR44 (A76) batterier som følger med.
Varenummer: BP6213505

Optima GO LED innslagslupe 5x/16D Pocket
GO LED innslagslupe er en hendig lupe som er beskyttet når den ligger inne i
håndtaket når den ikke brukes. Trekk ut lupen og LED lyset kommer automatisk
på. Lupen har en førstørrelse på 5 ganger (16 dioptrier). Linsens mål er
45x35mm og hele lupen sammenslått 95x55mm. Vekt 65 gram. Drives av 2 stk
LR44 (A76) batterier som følger med.
Varenummer: BP6213505

Optima GO LED innslagslupe 10x/36D Pocket
GO LED innslagslupe er en hendig lupe som er beskyttet når den ligger inne i
håndtaket når den ikke brukes. Trekk ut lupen og LED lyset kommer automatisk
på. Lupen har en førstørrelse på 10 ganger (36 dioptrier). Linsens mål har en
diameter på 35mm og hele lupen sammenslått er 95x55mm. Vekt 65 gram.
Drives av 2 stk LR44 (A76) batterier som følger med
Varenummer: BP6213510

Eschenbach innslagslupe (6 x)
Lupen skyves inn i det integrerte skinnetuiet når den ikke er i bruk. Forstørrer 6
ganger (24 dioptrier).
Varenummer: BP62138
NAVnummer: 111288
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Optima TruLux LED minilyslupe 2.5x/6D (100mm)
Optima TruLux-LED serien er håndholdte luper med lys. Glasset i linsen er av
ypperste kvalitet, og lupene leveres med en lystemperatur på 5500K noe som
tilsvarer naturlig dagslys og som foretrekkes av et bredt utvalg personer med
nedsatt syn. Med LED teknologien erstattes de tradisjonelle lyspærene med
lysdioder, noe som gir ca. 10 ganger lengre brukstid pr. batteriskift. Selve lysdioden
varer tilnærmet evig. Forstørrer 2,5 ganger (6 dioptrier). Drives av 3 stk. LR03 AAA
batterier som følger med.
Linsemål: 100 mm i diameter
Varenummer: BP62500
NAVnummer

Optima TruLux LED minilyslupe 3.5x/10D Rekt.
Optima TruLux-LED serien er håndholdte luper med lys. Glasset i linsen er av
ypperste kvalitet, og lupene leveres med en lystemperatur på 5500K noe som
tilsvarer naturlig dagslys og som foretrekkes av et bredt utvalg personer med
nedsatt syn.
Forstørrer 3,5 ganger (10 dioptrier). Drives av 3 stk. LR03 AAA batterier som
følger med. Linsemål: Rekt. 75 x 50 mm
Varenummer: BP62502
NAVnummer:

Optima TruLux LED minilyslupe 5x/16D
Optima TruLux-LED serien er håndholdte luper med lys. Glasset i linsen er av
ypperste kvalitet, og lupene leveres med en lystemperatur på 5500K noe som
tilsvarer naturlig dagslys og som foretrekkes av et bredt utvalg personer med
nedsatt syn. Med LED teknologien erstattes de tradisjonelle lyspærene med
lysdioder, noe som gir ca. 10 ganger lengre brukstid pr. batteriskift. Selve
lysdioden varer tilnærmet evig. Forstørrer 5 ganger (16 dioptrier). Drives av 3
stk. LR03 AAA batterier som følger med.
Linsemål: 60 mm i diameter
Varenummer: BP62504

Optima TruLux LED minilyslupe 7x/23D
Optima TruLux-LED serien er håndholdte luper med lys. Glasset i linsen er av
ypperste kvalitet, og lupene leveres med en lystemperatur på 5500K noe som
tilsvarer naturlig dagslys og som foretrekkes av et bredt utvalg personer med
nedsatt syn. Med LED teknologien erstattes de tradisjonelle lyspærene med
lysdioder, noe som gir ca. 10 ganger lengre brukstid pr. batteriskift. Selve
lysdioden varer tilnærmet evig. Forstørrer 7 ganger (23 dioptrier). Drives av 3
stk. LR03 AAA batterier som følger med.
Linsemål: 50 mm i diameter.
Varenummer: BP62506
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Optima TruLux LED minilyslupe 10x/36D
Optima TruLux-LED serien er håndholdte luper med lys. Glasset i linsen er av
ypperste kvalitet, og lupene leveres med en lystemperatur på 5500K noe som
tilsvarer naturlig dagslys og som foretrekkes av et bredt utvalg personer med
nedsatt syn. Forstørrer 10 ganger (36 dioptrier). Drives av 3
stk. LR03 AAA batterier som følger med. Linsemål: 35 mm i diameter.
Varenummer: BP62508

Optima TruLux LED minilyslupe 12x/44D
Optima TruLux-LED serien er håndholdte luper med lys. Glasset i linsen er av
ypperste kvalitet, og lupene leveres med en lystemperatur på 5500K noe som
tilsvarer naturlig dagslys og som foretrekkes av et bredt utvalg personer med
nedsatt syn. Med LED teknologien erstattes de tradisjonelle lyspærene med
lysdioder, noe som gir ca. 10 ganger lengre brukstid pr. batteriskift.
Forstørrer 12 ganger (44 dioptrier). Drives av 3 stk. LR03 AAA batterier som
følger med.
Linsemål: 35 mm i diameter.
Varenummer: BP62509

Optima TruLux LED minilyslupe 14x/52D
Optima TruLux-LED serien er håndholdte luper med lys. Glasset i linsen er av
ypperste kvalitet, og lupene leveres med en lystemperatur på 5500K noe som
tilsvarer naturlig dagslys og som foretrekkes av et bredt utvalg personer med
nedsatt syn. Forstørrer 14 ganger (52 dioptrier). Drives av 3 stk. LR03 AAA
batterier som følger med.
Linsemål: 35 mm i diameter.
Varenummer: BP62510

Optima LED lyslupe 3x/8D Rekt. (100x75mm)
Optima TruLux-LED serien er håndholdte luper med lys. Glasset i linsen er av
ypperste kvalitet, og lupene leveres med en lystemperatur på 5500K noe som
tilsvarer naturlig dagslys og som foretrekkes av et bredt utvalg personer med
nedsatt syn. Forstørrer 3 ganger (8 dioptrier). Drives av 3 stk. LR03 AAA batterier
som følger med.
Linsemål: Rekt. 100 x 75 mm.
Varenummer: BP62520
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Optima LED lyslupe (5 x)
Forstørrer 5 ganger (20 dioptrier). Med LED teknologien erstattes de
tradisjonelle lyspærene med lysdioder, noe som gir ca. 10 ganger lengre brukstid
pr. batteriskift. Selve lysdioden varer tilnærmet evig.
Varenummer: BP62525
NAVnummer:

For komplett utvalg av luper: www.adaptor.no

Lesestativ Bambo med skråjustering
Enkelt lesestativ laget i bambus tre. Stativet kan justeres i ønsket vinkel, og tar
liten plass når det slås sammen. Stativet veier ca. 1 kg. Bredde 34 cm, høyde 24
cm.
Varenummer: BP67290

Filterbrille BluBlocker
Filterbrillene i Viper-serien sitter tett inntil ansiktet, og gir god skjerming både i
overkant og på sidene. Ved blokkering av de blå UV strålene, vil glasset få en
gul/brun/rød farge, som gir økt kontrastfølelse.
Varenummer: BP64210
NAVnummer: 050218

Filterbrille BluBlocker 0795 polarisert, Viper Black
Polarisert filterbrille fra BluBlocker. Ved blokkering av de blå UV stålene, vil
glasset få en gul/brun/rød farge, som gir økt kontrastfølelse. Den sitter tett inntil
ansiktet, og gir god skjerming både i overkant og på sidene.
Varenummer: BP64211
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Filterbrille Saturn HiView
Saturn filterbrille fra MediView er en unisexmodell, hvor innfatningen er
tettsittende, og gir god skjerming både i overkant, og fra siden.
3 ulike glass er tilgjengelig: Lite Yellow som slipper igjennom 74% lys, Extra
Amber som slipper igjennom 19% lys, og Neutral Grey som slipper igjennom 32%
lys.
Lite Yellow

Varenummer: BP64320

NAVnummer: 173464

Extra Amber

Varenummer: BP64325

NAVnummer: 173466

Neutral Grey

Varenummer: BP64330

NAVnummer: 173468

Kikkertbrille Optima
Brille med 2-lags glass, hvor avstanden mellom lagene kan justeres individuelt.
Brillen består av en galileisk kikkert med svært godt synsfelt (20 grader) og store
gode linser som gjør den enkel å bruke. Kommer i 2 ulike modeller som
avhenger av avstanden til hva som skal sees.
SEETV 2,2x

Varenummer: BP64580

NAVnummer:

DUO-TV 2,1x

Varenummer: BP64590

NAVnummer:

Kikkert Pentax 6,5 x 21 Papilio, binokulær
Papilio er en helt unik kikkert. Ingen annen kikkert kombinerer størrelse, vekt og
kvalitet med en nærfokus på bare 50 cm. Dette er den perfekte følgesvenn når
du titter i utstillings-vinduer, når du er ute i naturen eller på skolen. Forstørrer
6,5 ganger. Linsediameter: 21 mm. Leveres med linsebeskyttelse og etui.
Varenummer: BP64805
NAVnummer: 145231

i-Lite LED kuvert- og leselampe
Hendig, portabel reiselampe. i-Lite er sammenleggbar og oppladbar, slik at du
alltid kan ha den med deg når du er på farten. På tross av størrelsen yter denne
lille reiselampen mer enn 300 lumen, og har en driftsttid på 5 - 9 timer.
(OBS! Ny modell kommer)
Varenummer: BP65565
NAVnummer: 184435
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Stella Hobby LED bordlampe
Smart og unik bordlampe hvor du kan velge mellom 3 forskjellige fargetoner på
lyset (2800 - 4000 - 5500 Kelvin). Stella har 5 trinns dimmefunksjon, slik at du
kan justere lysstyrken nøyaktig etter ditt behov. Egner seg godt til både
håndarbeid og lesing. Lyshodet er 10W LED som tilsvarer 950 lumen.
Varenummer: BP68012
NAVnummer: 201978

Stella Sky two LED gulvlampe
Stella Sky two, er det nyeste produktet i Stella Lighting-familien. Lampen ble
designet for å bringe de unike Stella-fordelene til folks favorittstoler og andre
områder av hjemmet. Spesielt tiltenkt personer som trenger mye lys RP og AMD.
LED-teknologien gir et strålende, sterkt lys med en gjennomsnittlig effekt på 10
watt, som produserer lite eller ingen varme, og varer godt over 50 000 timer
uten pærer som skal erstattes. Sky TWO har en justerbar pol, som strekker seg
fra 122 cm til total høyde 183 cm. En trådløs fjernkontroll gir brukeren maksimal
kontroll fra ulike plasseringer i rommet.
Varenummer: BP6805705
NAVnummer: 243858

Daphine LED bordlampe
Daphine LED er en av de beste bordlampene på markedet, og er en fleksibel
lampe med mye og godt lys. Ny teknologi er alltid på godt og vondt, og vi har
lenge vært spent om vi skulle klare å finne en verdig arvtager til vår bestselger
gjennom flere tiår, Eichhoff halogenlampe. Endelig har vi funnet den. Daphine
har alle Eichhoff’s fordeler, mens ulemper som varmeutvikling og skifting av
halogenpærer nå er en saga blott.
Varenummer: BP68022
NAVnummer: 201663

Daphine LED gulvlampe
Dette er gulvmodellen som har samme spesifikasjoner som bordmodellen.
- God taktil av/på bryter
- Fleksibel arm og solide ledd
- Hodet kan roteres 360°
- Kan dimmes (100% - 50%)
- Blendingsreduksjon (skjermet lyskilde)
- Varmt lys (3000 Kelvin)
- Stor lysmengde (840 Lumens)
- Fargegjengivelse (RA˃80)
Daphine LED er rett og slett en fantastisk lampe til svaksynte som trenger ekstra
belysning.
Varenummer: BP68057
NAVnummer: 201980
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Glo-Ball F3 gulvlampe
Gulvlampe som egner seg meget godt for de som trenger noe ekstra utover
generell allmennbelysning. Lyskilden er omdekket av en stor, matt, opal hvit,
glasskuppel som gir en jevn og behagelig lysdistribusjon i rommet. Funksjonell
dimmer for innstilling av ønsket lysmengde. Svært stødig fot. Plasseringsvennlig.
Stor lysmengde i radius 360⁰, 205 watt halogen, 2900 Kelvin, kuppeldiameter 45
cm. Høyde 185 cm.
Varenummer: BP68055
NAVnummer: 166643

Sinus taklampe, dimbar
Sinus er en lampe for allmennbelysning i tak. Lampens
gode fordelingsegenskaper bidrar til å spre lyset jevnt og 100 % ned over et stort
området. Lyskilden er et dimbart sirkelrør (T5). Egner seg spesielt godt for
mennesker som blir lysblendet av taklamper uten skjerming.
Varenummer: BP68078
NAVnummer: 149282

Funnel Uplight taklampe (diameter 50 cm)
Lampe for enkel takmontering. Funnel Uplight har hvit avskjerming, og gir et
indirekte lys som er ideelt for
synshemmede som er følsom for blending av direkte lysfordeling. Lampen egner
seg til bruk i alle rom og kan både tak- og veggmonteres.
50 cm diameter

Varenummer: BP6808410

NAVnummer: 200713

75 cm diameter

Varenummer: BP68084

NAVnummer: 198254

Målebånd TapeKing med vater og norsk tale
Tape King er et talende målebånd fra Caretec med innbygget vater og
vinkelmåler, og båndlengden er 5 meter. Resultatet av målingene kan leses opp
både uten og med huset, slik at det blir enkelt å måle f.eks. innvendig i en
dørkarm. Med Tape King kan du også legge sammen resultatet av flere målinger
samt sammenligne f.eks. bordlengder når du setter opp nytt gjerde. Tape King
drives av 2 batterier i størrelse AAA som følger med. Leveres med etui.
Varenummer: BP74985
NAVnummer: 217572
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Vater GEO med lyd og display
Profesjonelt elektronisk vater av høy kvalitet. Vateret måler både horisontalt og
vertikalt, og gir tilbakemelding med akustisk signal, samt visning i et tydelig
grafisk display. Displayet kan enkelt vinkles for optimal kontrast og retningen på
tallene roterer automatisk avhengig av hvilken vei du holder vateret. Vateret har
taktile knapper, og egen av/på-knapp for akustisk signal.
Varenummer: BP74496
NAVnummer: 144855

Tommestokk med punkter
Tommestokken er to meter lang, og er punktmerket med et enkelt punkt for
hver cm., samt at den er punktmerket med tallverdi for hver femte cm. Farge:
hvit med sorte tall.
Varenummer: BP75200
NAVnummer: 038697

Ball Fotball
Solid fotball i glatt lær-finish med håndsydde sømmer. Ballen har innlagte kuler
med ranglelyd, slik at du kan høre den så lenge den er i bevegelse.
Varenummer: BP76210
NAVnummer: 133431

Ball Goal
Stor tung gummiball med kraftige bjeller. Ballen er laget ut i fra spesifikasjoner
for ballspillet GOALBALL. Farge: blå.
Varenummer: BP76350
NAVnummer: 070144

Hesteløp (Horse Race)
I dette morsomme og enkle spillet, skal to spillere rase rundt banen til mål ved å
flytte sine pinner, antall plasser som terningen viser. Men det finnes feller
underveis i form av hull som går hele veien gjennom brettet, detter pinnen inn i
oppbevaringsboksen, så er det ut av spillet. Hvis du lander på en pinne, må du ta
en annen av dine seks pinner og starte på nytt fra start.
Varenummer: BP77358
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Spillkort for blinde
Kortene er punktmerket tilsvarende spillkortenes tegn og farge. Kortene har
også store symboler slik at blinde og seende kan spille sammen. Kortene har
standard format.
Varenummer: BP76700
NAVnummer: 113652

Spillkort for svaksynte
Bildet på kortene er redusert i størrelse slik at det er blitt plass til større symbol.
Kortene har standard format.
Varenummer: BP76800
NAVnummer: 113653

Sjakk Standard 33x33
Enkelt, rimelig sjakkspill for synshemmede bestående av brett med
høydeforskjell mellom sorte og hvite felt, samt boks med komplett sett brikker.
De sorte brikkene er spisse (naglet) på toppen mens de hvite er flate.
Varenummer: BP77100
NAVnummer: 083191

Globus visuell og taktil
En ordinær globus som er trukket med en taktil transparent folie. Kontinentene
fremstår som opphøyde ruglede felt, samtidig som alle visuelle navn og detaljer
er synlige gjennom folien.
Varenummer: BP78385
NAVnummer: 139349

For alle produkter i kategorien Hobby og Lek: WWW.ADAPTOR.NO
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MiniVision enkel mobiltelefon med tale
MiniVision er en enkel mobiltelefon med få funksjoner for de som trenger en
telefon primært for å ringe og sende tekstmeldinger med. Telefonen har ikke
touch-skjerm, men betjenes med fysiske knapper. Her er det ikke internett,
apper osv. Alle funksjoner blir lest opp med tale, og man kan lese inn
tekstmeldinger. Telefonen har stor skrift på skjermen og passer derfor til
svaksynte og blinde.
Varenummer: BP80009

BlindShell Classic enkel mobiltelefon med tale
BlindShell Classic er en mobiltelefon med tale for de som har behov for en
telefon med få funksjoner. Telefonen har både talestyring og innlesning, og er
svært brukervennlig. Alle funksjoner blir lest opp med tale. Telefonen har taktile
knapper og tydelig display, og passer til både svaksynte og blinde. Med andre
ord blir det enkelt å bla i telefonboken siden navnene nå blir lest opp høyt.
Varenummer: BP80015

BlindShell 2 mobiltelefon
Endelig er BlindShell igjen klar for levering på norsk! Den kommer nå i ny drakt og med
mange oppdaterte funksjoner, bl.a. talestyring og innlesning av tekstmeldinger. Den
betjenes i all hovedsak med 4 enkle kommandoer på berøringsskjermen, disse lærer
man i løpet av noen minutter. BlindShell er utstyrt med norsk talesyntese som leser opp
tekstmeldinger, navn og nummer fra kontaktlisten, varslinger om tapte anrop etc. med
tydelig tale. Fra hovedmenyen på BlindShell får man raskt tilgang til dens viktigste
funksjoner slik som Telefon, Meldinger, Kontaktliste, Innstillinger og Informasjonsliste
med klokke og dato, batterinivå etc.
Varenummer: BP80012

Doro PhoneEasy 6521
Doro PhoneEasy 6521 er en enkel og robust mobiltelefon med kamera.
Sannsynligvis markedets enkleste kameramobil! 6521 er en klapptelefon
som vippes sammen (muslingdesign). Telefonen har tydelige, talende taster og
symbolene har bakgrunnsbelysning. Dette er en ypperlig telefon for dem som
ønsker enkel tilgang til både samtaler og tekstmeldinger.
DETTE PRODUKTET ER DESSVERRE UTGÅTT AV SORTIMENTET.

Doro MemoryPlus telefon
Lydforsterket telefon med tydelige taster med høy kontrast. Talltastene er
konkave for å minske eventuelle lysrefleksjoner. I tillegg har telefonen 4
bildetaster. Doro MemoryPlus er en enkel telefon som passer godt for eldre og
svaksynte.
DETTE PRODUKTET ER DESSVERRE UTGÅTT AV SORTIMENTET.
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Doro Secure 580 - Superenkel mobiltelefon
Robust og sprutsikker (IP54) mobiltelefon med fire hurtigtaster. Ring dine
viktigste kontaktpersoner, med kun ett enkelt tastetrykk.
Føl deg enda tryggere, takket være en hjelpeknapp og en sikkerhetstidtaker
som automatisk kan ringe og sende en SMS-alarm til forhåndsinnstilte numre.
GPS-lokalisering lar andre vite hvor du er.
DETTE PRODUKTET ER DESSVERRE UTGÅTT AV SORTIMENTET.

Reizen vekkerur med vibrator
Punktmarkert vekkerur levert med vibrator og eliminator.
Varenummer: BP90250
NAVnummer: 035002

Skakman lommeur med vibrator
Skakman er et svenskprodusert lommeur for døvblinde, som gjengir tiden i form
av vibrasjoner.
Varenummer: BP90350
NAVnummer: 165815

Termometer Skaka med vibrator
Skaka er et elektronisk termometer som formidler måleresultatet via
vibrasjoner. Termometeret har innebygget vibrator, men det er også mulig å
koble til en ekstern vibrator.
Varenummer: BP90701
NAVnummer: 175753
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FOR KOMPLETT SORTIMENT
WWW.ADAPTOR.NO

www.adaptor.no
Tel: 23 21 55 55
E-post: hjelpemidler@adaptor.no
Besøksadresse: Sporveisgata 10 (Norges Blindeforbund)
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