
AlphaSmart NEO
AlphaSmart NEO är det smarta
tangentbordet och skrivhjälp-
medlet för PC och Mac. Större
minne, större skärm, fler rader
med valbara teckenstorlekar 
och längre batteridriftstid -
jämfört med AlphaSmart 3000,
(utgått). Svenskt tangentbord,
svensk stavningskontroll, mm.
Dessutom: Mindre stöldbegärlig
än en portabel dator. Viktigt för
alla men särskilt för skolorna! 

• AlphaSmart NEO är enkel att använda som tangentbord/anteckningsbok/dator. 
Anslut, tryck på ”Sänd” och det som skrivits i NEO överförs till PC eller Mac.

• AlphaSmart NEO fungerar oavsett program.  Överföring till datorn görs via 
USB-kabel. (OBS! PC-Y kabel används inte i NEO.) Det går även att skicka från 
datorn till NEO. AlphaSmart NEO har en inbyggd IR-sändare så att även trådlös 
överföring kan göras till en dators IR-port (IrDA). 

• AlphaSmart NEO har svenskt tangentbord i normalstorlek och svensk snabbguide.

• AlphaSmart NEO har låg strömförsörjningskostnad. Driftstiden är c:a 700 tim. 
med tre 1,5 V batterier, typ LR6. Kostnad 15:-/700 tim.!

• AlphaSmart NEO är robust och vikten är c:a 0,9 kg. Mått: 315 x 247 x 45 mm.
AlphaSmart NEO är CE-certifierad enligt 73/23/EEC och 89/336/EEC.

• LCD-skärmen har måtten 146 x 38 mm. Den kan ställas in för att visa 2, 3, 4, 5 
eller 6 rader och därmed också olika teckenstorlekar - mellan 4 och 11 mm.

• AlphaSmart NEO säljs i två utföranden. Dels Artnr 6211 med NEO, batterier, 
USB-kabel, CD och Snabbguide. Vid köp av PAKET, artnr 6212 ingår även väska. 
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Nytt!

NEO kan visa texten på 2 till 6 rader,
genom ändring av teckenstorleken.

2 rader - teckenstorlek c:a 11 mm

3 rader - teckenstorlek c:a 8 mm 

4 rader - teckenstorlek c:a 6 mm

5 rader - teckenstorlek c:a 5 mm

6 rader - teckenstorlek c:a 4 mm

AlphaSmart NEO är godkänd som Bra hjälpmedel i Sverige. HI-avtal gäller.

Rehabmodul AB är ansluten till

AlphaSmart NEO sparar din tid! Tid för
annat än att renskriva texter. Köp din
AlphaSmart NEO nu - det tjänar du på!

AlphaSmart NEO kan även användas som externt tangentbord vid USB anslutning. Texten är då synlig endast på datorskärmen/i dokumentet - inte i NEO.

Handla direkt på webben!
Besök på

www.rehabmodul.se

Vid köp av AlphaSmart NEO medföljer CD´n ”AlphaSmart Manager 2”.
• Skapa innehållet i AlphaWord filer och skicka dessa till en eller flera anslutna AlphaSmart NEO. 
• Hämta in AlphaWord filer från en eller flera anslutna AlphaSmart NEO och spara dem i datorn. 
• Installera och ta bort SmartApplets (små program) i en eller flera anslutna AlphaSmart NEO.
• Kontrollera status och göra grundinställningar i en eller flera anslutna AlphaSmart NEO. 
• Behörighet att skydda innehållet i AlphaSmart NEO/AlphaSmart Manager genom att använda lösenord.

Svensk Handledare - AlphaSmart Manager 2. Vi har översatt den till      
svenska och den medföljer när du köper AlphaSmart NEO från Rehabmodul AB.

PRISER (Moms och frakt tillkommer): 

Artnr 6211.  Pris: 3 395:- 
Artnr 6212 (PAKET). Pris:  3 595:- 

Nytt!


