
 
 

GoVision PRO 

Enlarge your View, Expand your world 

 

 הרחב את עולמךמבטך  הגדל את 

 

, לקריאה   ס לקרוב רחוק"טמ
, מובנה OCRעם , והגדלה  כתיבה
, וקישוריות לטלפון USBשקע 

 .טאבלט ומחשב
 
 
 
 
 

 
 

 
המשלבות את כל התכונות הטובות , HDבוידיאו להגדלה , all-in-one)) באחד-הכלר "הם ערכות לק GoVision מוצרי

מתניידת עמכם לכל מקום שתלכו  GoVision .ללא מתחרים, של מגדלת וידיאו בשולחן העבודה עם ניידות וקישוריות

יד ועוד -לעסוק באמנות ומלאכות, לבדוק רשימת מרכיבים על אריזות מזון, לראות תמונות, ומאפשרת להגדיל טקסט

לטיפוח אישי או ( Self-View Mode" )תצוגה עצמית"ו להיעזר במצב הבבית תוכל. ועוד

" מצב מרחק"ב תוכלו להשתמש GoVision PROעם . איפור לפני היציאה מהבית

(Distance Mode)  של  360°וליהנות מסיבוב

המצלמה לצפיה בלוח 

הכיתה או בפרזנטציה 

 .בעבודה
 
 
 

וידיאו ומסמכים , מונותמודפס ותמיכה במדיה לת  OCR  לטקסט מובנה

 (לא כולל עברית) שמורים

הקראה קולית של . OCR-קלה לתפעול ומאפשרת בקלות ללכוד טקסט ל GoVisionהשליטה מרחוק הקווית של 

סטודנטים יכולים ליהנות מהקראת ספרים . או ניתנת לשמירה למועד מאוחר יותר הטקסט מתאפשרת באופן מיידי

מבלי להפריע לחבריהם , ידיכם-תוך שימוש בסט האוזניות המועדף על, מהספרייה או שאלות וחומרי מבחן מודפסים

ם במכשיריכם תמונות וסרטוני וידיאו השמורי, PDFקבצי , מאפשר גם פתיחת מסמכים למיניהם GoVision.  לכיתה

ניתנים להתאמה  LEDצבע טקסט ותאורת , רמת הגדלה(. USB flash drive) קי-און-דיסקל'( טלפון וכו, מחשב)

 .המצוי בצידי המצלמה, רב תפקודיבאמצעות השלט או מתג הכוונון ה



 

 לכל מקום והתחברו לכל המכשירים המועדפים שלכם GoVisionקחו עמכם את 

GoVision כל שנדרש לעשות זה לסובב את זרוע וראש המצלמה . הספר או לעבודה בקלות רבה-לניוד מהבית לבית ניתן

 .ואז להרים ידית בודדת להנמכת הזרוע והראש כך שימוקמו מאחורי המוניטור, כך שיהיו מקבילים למסך
 Macאו  PC))ישי מחשב א, טאבלט, סמארטפון –גם מחוץ לבית באפשרותכם לחבר את המכשירים האחרים שלכם 

 .מפות גוגל ותוכניות ואפליקציות נוספות, ותוכלו להגדיל אימיילים HDMIבאמצעות כבל 
הקישוריות למגוון רחב של מכשירים והעיצוב המיוחד לניידות של , המובנה OCR-ה, מקרוב ומרחוק HD-תכונות הגדלת ה

GoVision מקצוענים ובוגרים פעילים, לסטודנטיםבאחד המושלמת -ר הכל"הופכים אותו לערכת הלק. 
 

 :תכונות המכשיר
 הגדלה חדה ב-HD תצוגה עצמיתכמו גם  מבט מרחוקמצבי , כתיבה, לקריאה. 

 OCR לדיבור משולב-טקסט. 

  מצלמתOCR דף מלא. 

  חיבור וידיאו תומך במכשיריPC, Mac, iOS ו- Androi. 

  שמירת תמונות וקבצים סרוקים לכונןUSB (קי-און-דיסק.) 

 תמונות ווידיאו מכונן , פתיחת מסמכיםUSB (קי-און-דיסק.) 

 לתפעולנוח  תפקודי-רברחוק קל לשימוש ומתג כוונון -שלט. 

 תכונת הצגת שקופיות ייחודית המאפשרת ל- GoVision24"-לשמש כמסגרת להצגת תמונות ב-LCD  כאשר

 .לא בשימוש אחר
 

 :מפרט טכני

 GV100P (24" LCD) מודל

 מצלמה
Dual cameras: HD, 60fps 

 +13  MP full-page OCR Camera 

 חיבור וידיאו
HDMI: Windows, Mac, iOS, Android (iOS/Android converter not 
included) 

 Near View, Distance View (360° camera rotation), Self View מצבי צפייה

 1.7x ~ 73x in Near View Mode הגדלה

 Built-in voice guide, speaker, earphone jack, volume control אודיו

 modes, 4 user-definable, 58 total possible color combinations 7 מצבי צבע

הגדרות/תכונות  

LED lights with brightness control, Focus Lock, Contrast, Line 
Markers and Windows, Document 
Viewer (zoom in/out, color mode, bookmark, reflow), Video Player 
(zoom in/out, loop, subtitle with customizable colors, bookmark), 
Digital Photo Frame, Time/Date, Screen Saver, Data Saving 

 סוגי קבצים נתמכים
Documents: PDF, DOC, DOCX, DOT, DOTX, TXT, ASC, RTF 
Images: PNG, BMP, JPG(JPEG) Video: MPEG-4 Subtitles: SMI, SRT 

אפשרויות ממשק 

 משתמש
Remote control and dedicated jog switch on the camera 

OCR 

 לא כולל עברית

Full-page OCR with Guide Frame, 
Column Reading and 
automatic language detection 

שמירה/איחסון  
USB port supports saving images as PNG and 
OCR text as DOC (text only), TXT, PNG or MP3 

 100V – 240V, 50/60Hz, 3A, 65W ספק כח

אופציונליים  אביזרים

 לרכישה 
page OCR camera, X/Y table, or custom rolling case (each sold 
separately) 

.7KG גודל ומשקל    

 שנה אחריות לא כולל שברים  אחריות

 


