
BrailleSense 6  
och BrailleSense 6 Mini

Anteckningshjälpmedel



BrailleSense 6 är ett snabbt och enkelt  
anteckningshjälpmedel med 32 cellers 
punktdisplay och kraftfull processor. Med 
en 8-kärnig processor och 6 GB minne 
kommer du att uppleva en prestanda du 
aldrig känt i en punktskriftsdisplay. Enheten 
används med fördel helt fristående men 
kan även användas som punktdisplay till 
PC, MAC och Smartphones. 

Inbyggda funktioner
Förutom den enorma tillgången på 
Android-appar finns det också massvis 
med inbyggda funktioner i enheten såsom 
webbläsare, FM-radio och avancerade 
matematiska funktioner. Den har också en 
ordbehandlare som ger tillgång till en 
mängd olika filformat som doc, docx, txt, 
brl och brf. Användaren kan exempelvis 
utföra skrivuppgifter genom att använda 
Perkins-tangentbordet och redigera sitt  
arbete med hjälp av redigeringskomman-
don som liknar dem för Windows. 

Visuell åtkomst för andra
Föräldrar, lärare och kollegor kan se Brail-
leSense 6:s skärm via exempelvis USB-C. 
Precis som på en Androidbaserad surfplatta 
kan flera funktioner och appar vara igång 
och användas samtidigt. 
 
Ordning och reda
Det går också att skicka e-post samt hålla 
ordning på sina kontakter och möten och 
synkronisera dem med sitt Google-konto, 
och mycket, mycket mer.
 

BrailleSense 6 och BrailleSense 6 Mini är två mycket snabba an-
teckningsapparater som är enkla att använda och fulla med smar-
ta funktioner som underlättar i vardagen. De är Androidbaserade 
och det finns möjlighet att installera vanliga Android-appar från 
Google Play på enheterna – så anpassa din BrailleSense 6  
eller BrailleSense 6 Mini med de appar som passar just dig för  
att få en smidigare vardag!

Anteckningshjälpmedel
– med extra allt!

BrailleSense 6  
– den kompletta enheten



BrailleSense 6 Mini är lillebror i 
BrailleSense-familjen med 20 cellers punkt-
display och passar perfekt för dig som vill 
ha en så liten anteckningsapparat som 
möjligt. Den Androidbaserade enheten är 
både snabb, kraftfull och mycket lätt – med 
en vikt på endast 430 g. 

Kommunicera med omvärlden
BrailleSense 6 Mini är lätt att använda och 
ger användaren oöverträffade möjligheter 
tack vare alla de appar som kan laddas ner. 
Enheten stöder Googles appar vilket gör 
att du enkelt kan kommunicera med om-
världen var du än befinner dig. Precis som 
BrailleSense 6 har denna mindre variant en 
8-kärnig processor och 6 GB minne.  
Detta ger en enhet med hög prestanda och 
fylld med en massa smarta funktioner som 
t ex möjlighet att spela upp och navige-
ra i böcker i DAISY-format samt lyssna på 
FM-radio. 

Passar studenten och kontoret
BrailleSense 6 Mini har avancerad kalkyla-
tor och matematisk support och det går 
att läsa och skriva text, punktskrift och 
Microsoft Word-dokument – passar per-
fekt i studiemiljö! Enheten är även full med 
funktioner som passar arbetslivet, som en 
ordbehandlare som stöder flera olika  
format, webbläsare samt möjlighet  
att skicka e-post, och mycket mer.
 

BrailleSense 6 Mini  
– liten, smidig och lättanvänd
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LVI Low Vision International är en av världens ledande tillverkare av 
synhjälpmedel med uppdrag att göra vardagen enklare för människor  
med synnedsättning.  

Vi är certifierade enligt ISO 14001 &  9001
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Teknisk jämförelse  
mellan BrailleSense 6 och BrailleSense 6 Mini

Funktioner BrailleSense 6 BrailleSense 6 Mini

OS Android 10 Android 10

CPU
Octa-core  
High Perfomance CPU

Octa-core 
High Performance CPU

RAM 6 GB LPDDR4X  6 GB LPDDR4X

Punktdisplay 32 celler 20 celler

Intern lagring 128 GB (100 GB tillgängligt) 128 GB (100 GB tillgängligt) 

Extra lagring
Standard SD 
USB (typ-C, typ-A)

Micro SD 
USB (typ-C)

Dimensioner (BxDxH) 245x144x22 mm 185x103x23 mm

Vikt 705 g 430g

USB
2 x USB typ-C 
2 x USB typ-A 

2 x USB typ-C 

Högtalare Stereo, 2 Watt Mono, 0.8 Watt
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