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Grid en Touch Pad

Nieuwe en elegante communicatietoestellen

Touch

Grid Pad 10s
De nieuwe Grid/Touch Pads maken
gebruik van de nieuwste technologieën.
Ze hebben een grondige facelift
ondergaan om hen een hedendaagse
moderne look te geven. Daarbij is er
geen enkele functionaliteit verloren
gegaan, integendeel.
Software
Grid/Touch Pad wordt standaard met
Grid 3 geleverd. Grid 3 heeft alles in één
programma: Communicatie op basis van
symbolen en/of tekst, woordpredictie,
schermtoetsenbord, computerbediening,
omgevingscontrole, GSM-bediening,
ingebouwd e-mailprogramma,…
Touch Pad
Touch Pad is een
lichtgewicht tablet
bedoeld voor de
mobiele gebruikers.
Hij komt met een
stevig hoesje dat het
toestel zeer goed
beschermt.

Grid Pad 12/15

Grid Pad Eye 12/15
Een krachtige bluetooth luidspreker zorgt
voor een goede en duidelijke weergave
van de uitgesproken boodschappen.
Enkele andere kenmerken:
• Wifi
• Bluetooth
• USB 3.0 aansluiting

Grid Pad 10s
Grid Pad 10s is de nieuwste lid van de Grid
Pad familie.
Met zijn in
het directe
zonlicht
leesbare scherm is
het zeer geschikt voor
mensen die veel tijd buiten doorbrengen.
Het komt standaard met een ingebouwde
meeleesscherm waarop ook symbolen
verschijnen.
Grid Pad 10s heeft krachtige ingebouwde
luidsprekers, een infrarood zender en
draadloze aansluiting voor schakelaars
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Grid Pad 12/15
Grid Pad 12 met zijn 12 scherm is geschikt
voor gebruikers die iets groter scherm
nodig hebben. De elegante aangebouwde
luidsprekers voorzien Grid Pad van
versterkt geluid van hoge kwaliteit. Dankzij
de ingebouwde infrarood en
radiogolfzender kan men via Grid Pad ook
zijn omgeving bedienen. Enkele andere
kenmerken:
• Aansluiting voor 2 schakelaars
• 2 vrije USB-poorten
• Wifi
• Spatwaterdicht
• Ruggedized
• Grid Pad 12 kan door de gebruiker
zelf aan- en uitgeschakeld
worden.
Enkele andere kenmerken:
• Aansluiting voor 2 schakelaars
• 2 vrije USB-poorten
• Wifi
• Spatwaterdicht
• Ruggedized
• Grid Pad 12 kan door de gebruiker
zelf handenvrij aan- en
uitgeschakeld worden.

Gebruikers die een nog groter scherm
nodig hebben, kunnen voor Grid Pad 15
opteren. Naast een groter scherm heeft
Grid Pad 15 een tweede scherm dat naar
de gesprekspartner gericht is. Men moet
niet achter de gebruiker gaan staan om de
boodschap te kunnen lezen.
Grid Pad Eye 12/15
Grid Pad Eye is een Grid Pad voorzien
van een oogsturingsmodule. Door enkel
met de ogen naar de gewenste plaats op
het scherm te kijken, kan de gebruiker het
toestel volledig bedienen. Communiceren,
omgevingsbediening, e-mails of sms’jes
versturen en nog veel meer is mogelijk.
Grid Pad Eye is uitermate geschikt voor
gebruikers die zeer beperkte motorische
mogelijkheden hebben zoals ALSpatiënten of patiënten met het locked-insyndroom en geeft hen hun verloren
zelfstandigheid in hoge mate terug.
Grid Pad Eye kan met Lumin-i, Tobii,
Irisbond of Alea oogbesturingsmodules
geleverd worden.

Autonomie
Alle Grid Pad toestellen hebben een autonomie van ongeveer 7u continu gebruik. Als
de Grid Pad heel intensief gebruikt wordt, kan hij voor een nog langere autonomie op
de batterij van de rolwagen aangesloten worden.
Rolwagenbevestiging
Grid Pad toestellen worden standaard met een montageplaat geleverd die zowel op de
DaeSSy statieven als die van Rehadapt past.
Voor de Touch pad is een optionele montageplaat beschikbaar.

