
Kapesní kamerová lupa 

STRUČNĚ: 

• Vysoce kontrastní
LCD displej 11 cm

• Hmotnost jen 218 g

• 5 barevných režimů

• Výklopná rukojeť

• 2 hodiny provozu
na jedno dobití

• Napájení pomocí
běžných dobíjecích
i alkalických baterií

VÝROBCE: 

Pro mnoho osob, které z důvodu slabozrakosti 
potřebují pomoci při čtení textu a prohlížení 
detailů, jsou tradiční lupy pomocí pouze do 
určité míry. Kamerová lupa RUBY™ přináší do 
této oblasti nové a mnohem větší možnosti. 
Plnobarevný vysoce kontrastní displej 
s úhlopříčkou 11 cm činí z lupy RUBY™ 
vynikajícího pomocníka pro čtení dopisů, 
účtenek či receptů. Zároveň je RUBY™ tak 
malá a nenápadná, že se snadno vejde do 
kapsy či kabelky jako perfektní společník na 
cesty, ať již jdete do obchodu, lékárny, banky, 
knihkupectví, restaurace nebo kamkoliv jinam. 

Lupa RUBY™ je snadno ovladatelná i pro 
osoby, které nejsou zvyklé na moderní 
elektronické „hračky”. Přístroj zapnete jedním 
velkým tlačítkem, položíte jej na předmět a 
v případě potřeby upravíte stupeň zvětšení 
jednoduchým stiskem druhého tlačítka. Lupa 
leží na stole a zvětšený obraz se ihned objeví 
na displeji. Pomocí dalšího velkého tlačítka 
můžete přepnout režim obrazovky do jednoho 
ze čtyř vysoce kontrastních režimů pro čtení 
textu a poté zpět do plnobarevného režimu. 



 Kapesní kamerová lupa 

Vyklopíte pohodlnou rukojeť a 
můžete použít RUBY™ jako tradiční 
lupu – ale vše uvidíte ve vysokém 
kontrastu a BEZ DEFORMACE. 

Stiskem posledního ze čtyř tlačítek 
můžete obraz zachytit na displeji a 
prohlížet si jej v pohodlnější poloze, 
přičemž stále máte možnost měnit 
zvětšení zachyceného obrazu. 

CHARAKTERISTIKA: 

Rozsah zvětšení: 
2× až 14× s vyklopenou rukojetí 
5×, 7,5× a 10× naplocho na papíře 

Kamera: 
Plnobarevný režim a čtyři vysoce 
kontrastní režimy pro čtení: 

• černý text na bílém pozadí
• bílý text na černém pozadí
• žlutý text na modrém pozadí
• žlutý text na černém pozadí

Baterie: 
4 dobíjecí baterie formátu AAA 
2 hodiny nepřetržitého použití  
2 hodiny nabíjení 
Lze též použít běžné alkalické baterie 

Displej: 
Širokoúhlý LCD (16:9) 
s úhlopříčkou 11 cm  

Rozměry: 
125 × 75 × 34 mm  
(s vyklopenou rukojetí 
výška pouze 16 mm) 

Hmotnost: 
218 g 

Součástí balení je ochranné 
pouzdro a univerzální 
nabíječka. 

Technická data mohou být změněna bez 
předchozího upozornění. 
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