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Wat is OrCam MyEye?
OrCam MyEye is een intelligente camera,
ontworpen voor mensen die blind of
slechtziend zijn.

OrCam MyEye maakt u
onafhankelijk.

Gebruiksvriendelijk
U hoeft alleen maar te wijzen.
OrCam MyEye is gebruiksvriendelijk, het toestel reageert
op eenvoudige gebaren wanneer u een tekst wilt lezen,
iets wilt vinden of om een gezicht of product te herkennen.
U hoeft geen audioboeken meer te gebruiken, nieuwe
software te leren of andere hulpmiddelen te gebruiken.

Lezen
OrCam MyEye kan in real-time gedrukte tekst lezen.
U kunt kranten en boeken, borden, etiketten op producten
en zelfs tekst op het scherm van een computer of
smartphone lezen. Perfect voor gebruik thuis en onderweg.

Mensen herkennen
OrCam MyEye herkent bekende gezichten.
U hoeft niet meer te raden - eerder opgeslagen gezichten
worden herkend en genoemd wanneer zij in het
gezichtsveld van de camera komen. Minder vervelende
situaties, meer controle over uw omgeving.

Identificeren van uw eigendommen
Maak uw OrCam MyEye persoonlijk en leer het om
specifieke producten om u heen te identificeren.
Herken eerder ingevoerde producten, bankbiljetten en
creditcards zodat u gemakkelijker kunt winkelen en
rondkijken voordat u iets koopt.

En dat allemaal door alleen maar
met uw vinger te wijzen!
BEZOEK WWW.ORCAM.COM VOOR MEER INFORMATIE

Persoonlijke aandacht
Eén-op-één trainingssessie
Elk OrCam MyEye-toestel wordt persoonlijk afgeleverd
door een gecertificeerde OrCam Trainer™, die u leert hoe u
uw nieuwe toestel kunt gebruiken. OrCam wordt bij u thuis
afgeleverd, compleet met alle accessoires.

OrCam verbetert de levenskwaliteit
“Ik kan snel een blik in de krant werpen zonder me te
moeten inspannen. Ik lees onderweg mijn e-mail op mijn
smartphone.
Met OrCam MyEye haal ik echt meer uit het leven – ik voel
me minder afhankelijk en meer relaxed”.
– Moshe F, vanaf zijn jeugd al blind verklaard.

“In zat met een vriendin in een restaurant, met OrCam
MyEye ging er niet zoveel aandacht naar mijn handicap,
omdat ik nu zelf het menu kon lezen”
– Debbie S, recente snelle aantasting van gezichtsvermogen.

“De OrCam MyEye voelt dankzij de aanwijs- en spraak
functie intuïtief aan en is daardoor voor iedereen
gemakkelijk te leren”
– Bryan Wolynski, O.D., F.A.A.O.

