Verrijk uw dagelijkse ervaringen met de
onafhankelijkheid welke OrCam u biedt.

Een draagbare
voorleescamera

“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 haal ik echt meer uit het leven,
ik voel me minder afhankelijk en meer relaxed.”
Moshe Fischer

Ontworpen voor mensen die blind of slechtziend zijn

“Ik zat met een vriendin in een restaurant. Met OrCam ging
er niet zoveel aandacht naar mijn handicap, omdat ik nu
zelf het menu kon lezen.”
Devorah Shaltiel

“De OrCam voelt dankzij de aanwijs- en spraakfunctie
intuïtief aan en is daardoor voor iedereen gemakkelijk
te leren.”
Bryan Wolynski, O.D., F.A.A.O
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“Voor mij voelt OrCam als een directe oplossing voor alle
problemen welke ik als blind persoon tegenkom. Het was
geweldig hoe gemakkelijk ik het hulpmiddel kon gebruiken.
Het beste van OrCam is voor mij dat het een kleine waarschuwing geeft wanneer mijn zoon, die nu 4 jaar is, naar
mij toe komt rennen, zodat ik weet dat er een knuffel op mij
afkomt. Het is een enorme ervaring.”
Sarah Matthews

OrCam

OrCam is een draagbare, intelligente camera welke onder andere ontworpen
is voor mensen die blind of slechtziend zijn. De intuïtieve, lichtgewicht
smart camera leest direct en discreet geprinte en digitale tekst via een
mini speaker persoonlijk aan u voor. OrCam is verkrijgbaar in twee
varianten, OrCam MyReader en OrCam MyEye. Beide varianten kunnen
tekst herkennen. OrCam MyEye is uitgebreider en kan ook gezichten en
producten in uw omgeving, welke u eerder in het menu heeft bewaard,
herkennen en aan u vertellen.

Gemakkelijk in gebruik

Het enige wat u hoeft te doen is met uw vinger wijzen!
OrCam’s geavanceerde slimme herkenningssoftware
reageert intuïtief op simpele gebaren. Het is licht van
gewicht, heeft een compact design en is ideaal voor gebruik thuis of
onderweg. Het vertelt u direct over de omgeving om u heen.

Leest in real-time gedrukte tekst

OrCam maakt heel snel een foto en leest direct de
tekst voor welke zich voor u bevindt: kranten, boeken,
een menukaart in een restaurant, etiketten op producten en tekst op informatieborden. OrCam leest zelfs de tekst op het
scherm van een computer of smartphone voor.

Herkent bekende gezichten en
vertrouwde producten

Orcam biedt u onafhankelijkheid.

OrCam MyEye herkent bekende gezichten welke u
eerder in het menu heeft bewaard. De gezichten
worden door de camera herkend en aan u verteld wanneer zij in het
gezichtsveld van de camera komen. Dit geldt ook voor vertrouwde
producten, credit cards en bankbiljetten, welke u eerder in het menu
opgeslagen heeft. Dit voorkomt vervelende situaties en biedt u meer
controle over uw omgeving.

