LOW VISION DESIGN,
private label van

510013

Niveaudetector trilling/signaal
Voor het meten van het niveau van vloeistof en dus handig bij het inschenken van
bijvoorbeeld koffie in een kopje. Bij het bereiken van het niveau trilt het apparaat.
Merk: LOW VISION DESIGN.

694630

Speelkaarten met grote letters/cijfers
LOW VISION DESIGN Extra Visible speelkaarten met extra grote cijfers en letters,
zonder afbeeldingen. Twee sets van 52
kaarten en 3 jokers. Afmeting: 63 x 88
mm.

694645

Speelkaarten met mega grote symbolen
LOW VISION DESIGN speelkaarten met
zeer grote letters en cijfers. Veel contrast
tussen symbool en achtergrond. Per set
van 52 speelkaarten en 2 jokers

670440

Daisyspeler LOW VISION DESIGN
Daisy speler voor het beluisteren van boeken en tijdschriften. Diverse functies:
tekstdocumenten voorlezen, tijdmelding,
sprekend kompas, FM radio, bladwijzers,
audio opnamen maken, micro SD kaart,
MP3, melding batterijniveau.

643001

Eenvoudig Nederlandsspr. horloge
LOW VISION DESIGN Nederlandssprekend horloge met een zéér duidelijke natuurlijk ingesproken stem inclusief alarmfunctie. Tijdsvermelding in spreektaal, bijvoorbeeld het is kwart over 12 in de morgen. Uitgevoerd in een zwart kunststof behuizing en polsband.

643016

Nederlandsspr. unisex horloge V2.0
LOW VISION DESIGN, zendergestuurd
unisex horloge met zeer duidelijke spraak
waarbij ook de dag en de datum in helder
Nederlands uitgesproken wordt. Mannenstem. Overige functies: automatische
urenweergave en weksignaal. Metalen behuizing.

643019

Nederlandsspr. herenhorloge V2.0
LOW VISION DESIGN, zendergestuurd
herenhorloge met zeer duidelijke spraak
waarbij ook de dag en de datum in helder
Nederlands uitgesproken wordt. Overige
functies: automatische urenweergave en
weksignaal. Metalen behuizing. Verlichting. Mannenstem.

647312

Nederlandsspr. personenweegschaal
Het gewicht wordt in duidelijk Nederlands
uitgesproken. Maximum gewicht 180 kg.
Zeer eenvoudige bediening.

642500

Nederlandssprekende wekker
LOW VISION DESIGN Nederlandssprekend klokje met een zéér duidelijke, natuurlijk ingesproken stem. Tijdsvermelding
in spreektaal, bv. het is kwart over 12 in de
morgen. Inclusief alarmfunctie en instelbaar volume. Uitgevoerd in wit met een
opvallende rode “SPREEK”-knop

6425005

Nederlandssprekende, atomic, wekker
Handige LOW VISION DESIGN wekker
voor het laten uitspreken van de tijd en datum, met een zeer duidelijke damesstem.
Wekker is zendergestuurd, loopt dus altijd
exact op tijd.

6425001

Sprekende klok met grote knop
Spreekt de tijd uit bij een keer drukken; bij
2 x drukken wordt de dag en datum uitgesproken. Het volume is instelbaar en m.n.
dus ook geschikt voor personen met gehoorproblemen. LOW VISION DESIGN.

6430888

Ned.spr. Sleutelhanger/klokje
Nederlandsprekende sleutelhanger, waarbij de tijd en datum uitgesproken wordt.
Atomic uitvoering. Damesstem. Voorzien
van wekfunctie. Eenvoudig in het gebruik.
Leverbaar in het wit

Ned. spr. horloge dames V3.0
Nederlandsprekend dameshorloge met
een zeer duidelijke damesstem. Voorzien
van een wijzerplaat met een duidelijk contrast. Spreekt ook de dag en datum uit.
Geen atomic uitvoering. Voorzien van lederen band.

Ned. spr. horloge unisex V3.0
Nederlandsprekend unisex horloge met
een zeer duidelijke damesstem. Voorzien
van een wijzerplaat met een duidelijk contrast. Spreekt ook de dag en datum uit.
Geen atomic uitvoering. Voorzien van lederen band.

694810

Dobbelstenen met cijfers wit
LOW VISION DESIGN houten dobbelstenen met cijfers. Uitvoering witte ondergrond met zwarte cijfers. Afmeting dobbelsteen: 30 x 30 mm. Wordt geleverd in blisterverpakking per 6 stuks.

694811

Dobbelstenen met cijfers geel
LOW VISION DESIGN houten dobbelstenen met cijfers. Uitvoering gele ondergrond met zwarte cijfers. Afmeting dobbelsteen: 30 x 30 mm. Wordt geleverd in blisterverpakking per 6 stuks.

643022

Atomic unisex horloge Engelssprekend
LOW VISION DESIGN, zendergestuurd,
unisex horloge met zeer duidelijke spraak
waarbij ook de dag en de datum in helder
Engels uitgesproken wordt. Overige functies: automatische urenweergave en weksignaal. Metalen behuizing.

643024

Atomic herenhorloge Engelssprekend
LOW VISION DESIGN, zendergestuurd,
herenhorloge met zeer duidelijke spraak
waarbij ook de dag en de datum in helder
Engels uitgesproken wordt. Overige functies: automatische urenweergave en weksignaal. Metalen behuizing.

100209

Veiligheidshirt Guide
Shirt voor het vergroten van de zichtbaarheid, m.n. in het schemer en donker. Het
“guideshirt” is bedoeld voor de begeleider
of een mobiliteitsinstructeur.

100208

Veiligheidshirt gebruiker
Shirt voor het vergroten van de zichtbaarheid, m.n. in het schemer en donker. Het
is bedoeld voor de eindgebruiker.

647312

Nederlandsspr. personenweegschaal
Het gewicht wordt in duidelijk Nederlands
uitgesproken. Maximum gewicht 180 kg.
Zeer eenvoudige bediening.

644000

Kalenderklok, Nederlandse weergave
Duidelijke kalenderklok, afm. 32 x 32 cm.
Nederlands weergave. Kan gemakkelijk
ingesteld worden. Mogelijkheid om ergens
neer te zetten of op te hangen. 2 verschilende batterijcompartimenten voor quartz
klok en datum– en dagweergave.

668325

Afstandbediening met grote toetsen
Afstandbediening, LOW VISION DESIGN,
met grote toetsen die zeer eenvoudig te
bedienen is. De afstandbediening functioneert voor maximaal 8 TV of audio apparaten.

401207

Loupe Creditcard
Zg. fressnellens, gemakkelijk in het gebruik. Vergroting 2x. Afmetingen 85mm x
56 mm. Afmetingen loepgedeelte: 75 x 25
mm. Dikte: 0,5 mm.

405000

Loep, lichtgewicht, met LED, 3x vergr.
LED loep, met heldere verlichting. De
vergrotingsfactor is 3 x. De verlichting gaat
aan door het uitschuiven van de loep.
Merk: LOW VISION DESIGN.

405030

Zakje met koord voor loep of gsm
Kleur zwart, rekbare stof.

405031

Zakje met koord voor loep of gsm
Kleur groen, rekbare stof.

407009

Krantenstandaard
Zeer fraai vormgegeven houten krantenstandaard. Nu is het eindelijk mogelijk om
comfortabel te krant te kunnen lezen. Handig bijvoorbeeld bij het gebruik van een
loeplamp. Made in Holland. Incl. tafelklem.
LOW VISION DESIGN.

644119

Digitale dagklok
Heldere, digitale, weergave met hoog contrast van de tijd, dag en datumweergave.
Voorzien van standaard en adapter.

683175

Toetsenbord met grote karakters
Zwarte achtergrond, witte karakters. USB
aangesloten.

683175

Toetsenbord met grote karakters
Gele achtergrond, zwarte karakters. USB
aangesloten.

100103

Button IK BEN SLECHTZIEND
Voor een betere herkenbaarheid als
slechtziende is een button erg handig.
Voorzien van veilige magneetsluiting
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