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MANO 6 
  

MANO 6 är utrustad med en 

högupplöst pekskärm samt med fyra 

taktila knappar för enkel och 

bekväm användning. Dessutom kan 

förstoringsnivån justeras och bilden 

kan rullas med zoomgester med 

fingrarna. Med hjälp av de taktila 

knapparna till höger och vänster 

växlar du olika kontrastlägen och 

förstoringsnivåer samt sparar bilder. 

 

Med en höjd på endast 9 cm sitter 

MANO 6 bra i handen. Tack vare av 

bredbildsformatet avbryts inte 

läsflödet eftersom du även vid en 

hög förstoringsnivå kan se flera 

bokstäver samtidigt. 

 

MANO 6 slås på automatiskt när du 

fäller ut stativet. Du kan nu placera 

förstoringsglaset ovanpå din läsmall 

och börja läsa i en ergonomisk 

läsvinkel. Alternativt kan du också 

använda handtaget för att t.ex. titta 

närmare på prislappar när du 

handlar. En vadderad väska skyddar 

MANO 6 från skador på språng.
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Tekniska Specifikationer: 
 

• intuitiv manövrering med bara fyra knappar och pekskärm (diagonalt ca 14 cm) 
• förstoringsjustering antingen via taktila knappar eller genom zoomgester på 

pekskärmen 
• kontinuerlig förstoring av ca. 2x - 35x 
• utrustad med ett steglöst utfällbart handtag som kan användas som stativ 
• bilder kan sparas i bildgalleri och överföras till ett micro SD-kort 
• konstgjorda färger, linjal, linjemaskering, automatisk PÅ/AV, knappsignal, etc. 

 
 

 
 

 

    
 

 

 

 

intuitiv bekväm nutida 

 

 

 

Tekniska specifikationer: 
• Autofocus 
• 2 GB bildminne, bilder kan överföras 

till SD-kort 
 

• Display: 
• 6 ”display (ca 14 cm diagonal) 
• snapshot-funktion 
• Systemupplösning 1920x1080 pixlar 

 
• Förstoring: ca. 2 - 35x 

 
• Litium-polymerbatteri 
• driftstid ca. 3 timmar 
• laddningstid ca. 2,5 timmar 

 
• Leveransomfattning: 
• Bärväska, handledsrem 
• strömförsörjning med kabel 
• mikrofiber duk 
• användarmanual 

 
• Färgrepresentation: 
• Fullfärg 
• 16 valbara semifärger 

 
• Mått och vikt: 
• vikt ca 274 g 
• B x H x D ca. 16 x 9,1 x 2,1 cm

 


