Eerste Hulp bij Communicatie

Sprekende Labelpen
Een labelpen scant een stickertje en speelt dan een
vooraf opgenomen boodschap af die bij dat specifiek
stickertje hoort. Je neemt zelf de boodschappen op en
bepaalt zo welke boodschap bij welk stickertje hoort.
Er zijn meerdere modellen te vinden op de markt. We
stellen hier 2 exemplaren voor die volgens ons net dat
ietsje meer hebben.



Penfriend
Met de Penfriend kun je op een eenvoudige
manier boodschappen opnemen op unieke
labels. Door de POID-technologie hoef je
nergens meer op te duwen. Je houdt de pen
goed recht voor het label om dit te laten
uitspreken. Er kan tot 70 uur (1GB) spraak
opgenomen worden op de bijgeleverde 127
stickers. Er kunnen extra stickers aangekocht
worden. Labels (stickers) kunnen in stukjes
geknipt worden en behouden dan de
ingesproken zelfde boodschap op de
afzonderlijke stukjes.

De Penfriend heeft de vorm van een microfoon, is 15.8 bij 3.3 bij 3.3 cm. Het werkt met
twee AAA batterijen en weegt 72 gram. Het touwtje maakt dat het makkelijk rond de hals
mee te dragen is.
De vijf knopjes hebben, vanaf de punt gezien, de volgende functies
- Geluidsopname, deze induwen, wachten op ‘piep’, boodschap inspreken en knopje
loslaten. Bestaande boodschappen vervangen is op dezelfde manier heel eenvoudig.
- Mode-toets (printfunctie, mp3)
- Geluidsvolume, 2 toetsjes, kan enkele aangepast worden tijdens voorlezen label
- Aan- en uittoets
De luidspreker zit in het bolvormige gedeelte. Achter het
rubberen klepje bevinden zich een USB-aansluiting,
aansluiting voor koptelefoon en aansluiting voor microfoon.
Richtprijs: € 120
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Anybookreader

De Anybook Reader is een sprekende labelpen waarmee je
op een eenvoudige manier labels sprekend kunt maken
met een zelf opgenomen boodschap. Er worden 260
stickers bijgeleverd. Nadien kunnen weer stickers worden
bijgekocht voor een richtprijs van € 7.60 per 200
stickers.Het toestel werkt met twee AAA-batterijen.
De Anybook Readerheeft drie knopjes, van de punt af gezien
- Geluid, twee knopjes
- Aan- en uitschakelaar
Opnemen van geluid kan op een eenvoudige manier. U drukt op de aan- en uitknop, u
hoort een geluidje en het groen lichtje brandt. Druk de knop gedurende drie seconden in
en u hoort een geluidje en het lichtje knippert, u ben nu in de opnamemodus.
Raak vervolgens een sticker aan. Druk daarna op het knopje ‘geluid luider’, na vier piepjes
start de opname. Laat het knopje los en de opname is voltooid.
Om een opname te verwijderen, gaat u naar de
opnamemodus, raakt u de desbetreffende sticker aan en
drukt u vervolgens op beide geluidsknopjes. Als het lampje
knippert is de boodschap verwijderd.
De Anybook Reader waarop 15u spraak kan opgenomen worden en 260 stickers worden
bijgelverd, heeft een richtprijs van € 49.99. De Anybook Reader waarop 60u spraak kan
worden opgenomen heeft een richtprijs van € 69.99.
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