LOW VISION

MAAK METEEN EEN AFSPRAAK

Alle brillen en
toestellen zijn in de
winkel aanwezig en
kunnen uitgetest
worden.
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VANAF

MLFilter Biocover
MEDISCHE OVERZETBRIL
• keuze uit verschillende medische kleurfilters
• makkelijk bovenop je eigen bril te plaatsen
• nauw aansluitend om strooilicht te vermijden

€ 144,50

V.U. ANN BOURY, ROESELARESTRAAT 11 WEVEGEM - VERMELDE PRIJZEN ONDER VOORBEHOUD VAN WIJZIGINGEN OF FOUTEN

WE GEVEN GRAAG PROFESSIONEEL ADVIES

Openingsuren

Contact
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Roeselarestraat 11, Wevelgem
Tel. 056 41 15 56
info@optiekboury.be
www.optiekboury.be

9-12.30 uur / 14-18.30 uur
9-12.30 uur / 14-18.30 uur
9-12.30 uur / 14-20 uur
9-12.30 uur / 14-18.30 uur
9-12.30 uur / 14-17 uur

HULPMIDDELEN VOOR SLEC HTZIENDEN

Andere uren zijn mogelijk op afspraak.
Indien gewenst komen we tot bij u thuis.

GEDIPLOMEERDE OPTICIENS

Whaauw!
Oma wat ben je
groot geworden!
Ik zie jou nu
veel beter!

ROESELARESTRAAT 11 WEVELGEM

9/02/18 19:33

GEBRUIKSVRIENDELIJK
OrCam MyEye is gemakkelijk in gebruik doordat het reageert op
eenvoudige gebaren – zowel om te lezen, als iets te vinden en een
gezicht of product te herkennen. U hoeft niet meer te zoeken naar
NIEUW

€ 3339*

audioboeken, nieuwe software of andere hulpmiddelen.

LEZEN
OrCam MyEye leest gedrukte tekst in real-time. Vanaf nu kan u

MOBIELE VOORLEESBRIL
ORCAM MYEYE

kranten, boeken, borden, verpakkingen en zelfs tekst op een

Zelfstandigheid, dankzij OrCam !

GEZICHTEN HERKENNEN

OrCam MyEye is een instrument voorzien van een

OrCam MyEye herkent bekende gezichten. OrCam MyEye kan eerder

camerabril om teksten te laten voorlezen, ontwikkeld

opgeslagen gezichten herkennen zodra ze in het gezichtsveld van

OrCam MyEye ? Wat is het ?

OrCam MyEye is een instrument voorzien van een camerabril om
snel en intuïtief teksten te laten voorlezen, ontwikkeld voor
slechtzienden en blinden.

MOBIELE VOORLEESBRIL
voor slechtzienden en blinden.

computerscherm of smartphone lezen. Perfect voor thuis en

VANAF

MaxDetail Clip
®

€ 152,00

• beide handen vrij voor fijne werken
• comfortabele werkafstand en groot zichtveld, licht en modern ontwerp
• werkafstand ca. 40cm.

VANAF

Powerlux

€ 108,00

DE NIEUWE GENERATIE LICHTLOEPEN

• uniek groot zichtoppervlak
• lensgrootte 100 x 75 mm
• comfortabel in gebruik door schuine inkijk

NIEUW

eMag 150 HD

€ 2350*

COMPACT EN EENVOUDIG IN BEDIENING

• zeer eenvoudig in gebruik
• gelijkmatig, helder en verblindvrije verlichting
• keuze uit verschillende verlichtingskleuren en vergrotingen

• HD kwaliteit, automatische scherpstelling, frontcamera voor spiegelfunctie
• beschikbaar in 15 inch (€2590) en 12 inch (€2350) inclusief lithium batterij
• optioneel: schuiftafel (€295)

onderweg.

de camera komen. Geen vervelende situaties meer en een betere
controle over uw omgeving.

OrCam MyEye herkent producten, bankbiljetten en identiteitskaarten
die u hebt geregistreerd om gemakkelijker en zelfstandig te winkelen.

ORCAM MYEYE basis (voorlezen) € 3339incl. btw
ORCAM MYEYE met gezichts- en productherkenning € 4399 incl. btw

Gebruiksvriendelijk

visolux

+

EEN PLUS IN KIJKCOMFORT

VOOR GEDETAILLEERD WERK

PRODUCTHERKENNING

MOBIELE VOORLEESBRIL

€ 104,00

* In bepaalde gevallen is een teruggave mogelijk via het VAPH of RISIV

VANAF

MaxTV

®

€ 98,50

smartlux digital

€ 595*

NIEUW

Visolux Digital HD

€ 997,50

NIEUW

Traveller HD

TELEVISIE TWEE KEER ZO GROOT BELEVEN

DE SIERLIJKE LOEP VOOR UITSTEKEND ZICHT

COMPACT EN KRACHTIG

COMFORTABEL LEZEN, WAAR JE MAAR WIL

• maak uw televisie twee keer zo groot
• ontspannen televisie kijken op elke afstand
• licht en modern ontwerp, voordelige oplossing

• eenvoudig lezen met een centraal onder het display geplaatste camera
• extra schrijfstand of werken onder display
• eenvoudige bediening met grote bedieningsknoppen

• Dynamic Line Scrolling (DLS), HDMI, USB
• vergrotingen van 2x tot 22x
• 7 inch beeldscherm

• lees brieven, kranten, tijdschriften waar en wanneer je maar wilt
• lichtgewicht (-2kg)
• 13.3 inch beeldscherm

* In bepaalde gevallen is een teruggave mogelijk via het VAPH of RISIV.

€ 2495*

* In bepaalde gevallen is een teruggave mogelijk via het VAPH of RISIV

U hoeft alleen maar te wijzen.
OrCam MyEye is gemakkelijk in gebruik doordat het reageert op eenvoudige
gebaren – zowel om te lezen, als iets te vinden en een gezicht of product te
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