
 

                                                                                                                      

   

   Synshjælpemidler 

           Der tages forbehold for prisændringer vedr. udefra kommende faktorer, samt forbehold for udgåede varer – Sommer 2021  

 
Side 1 

 

 

Hos LBit.dk har vi et bredt udvalg af synshjælpemidler til blinde og svagtseende. 

Vi har i mange år hjulpet synshandicappede og leveret mange forskellige 

komplette løsninger, som alle er blevet individuelt tilpasset. Vi tilbyder : Salg, 

rådgivning, vejledning og udvikling af innovative løsninger. 

 

SOFTWARE  

Software til forstørrelse og skærmlæsere : 

SuperNova, ZoomText og Jaws 
 

ELEKTRONISKE HJÆLPEMIDLER 
OrCam, GoBox, Sunu samt mange flere 

 

SKÆRME 
Computerskærme i store størrelser samt arme/holdere til dem.   

 

KEYBOARDS 

Svagsynskeyboard med ekstra stort og tydeligt print, samt lamper til. 

 

ELEKTRONISKE LUPPER 
En helt ny måde at forstørre på, som giver fantastiske resultater. 

 

FORSTØRRELSESAPPARATER - CCTV 
Mange forskellige løsninger med og uden oplæsning, stationære eller mobile. 

 

MOBILTELEFONER 
Specielt udviklede mobitelefoner til personer med synsbesvær. 

 

PUNKTUDSTYR  
Braille og printere. 
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Med en Go-box kan du som svagtseende se og læse underteksterne samt få dem 

læst op! Forskellen til en Vo-box er, at man med en Go-Box også har mulighed for 

at få læst underteksterne op. 

Go-box er en såkaldt mellemstation. 

Det betyder at Go-box skal placeres 

imellem en TV-boks og dit TV. Har du en 

TV-boks, fra eksempelvis YouSee, skal 

denne tilsluttes din Go-box, og din Go-

box skal derfra tilsluttes til dit TV. Du kan bruge dit TV akkurat som du er vant 

til, til at skifte kanaler og til at justere på lydstyrken. Go-box fungerer også med 

TV-bokse fra andre udbydere, eksempelvis Boxer, eller en DVB-C TV-boks.  

Go-box benytter talesyntese til at oplæse underteksterne. Du kan vælge 

imellem en herre- og en kvindestemme på Dansk. 

Med en Go-box kan du blive uafhængig, så du ikke 

behøver et familiemedlem eller andre til at sidde 

og læse underteksterne op for dig. Hvis du ser TV 

med andre der ikke ønsker at få oplæst 

underteksterne, eksempelvis familien, kan du 

tilslutte et sæt hovedtelefoner, enten kablet eller 

trådløst, til din Go-box. Herefter vil du få 

undertekster læst op i hovedtelefonerne, så du kan sidde med familien eller 

vennerne og se TV. 

 

Gør det selv:  

Pris kr.  5.750,- incl. moms 

 

Leveret og opsat i Fredericia & Middelfart:  

Pris kr. 6.750,- incl. moms  
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Med Vo-box kan du igen se og læse underteksterne der fremkommer på dit TV. 

Med en Vo-box kan du få underteksterne forstørret op på dit TV, med hele 200 

procent af deres oprindelige størrelse. 

Vo-box er en lille TV enhed, som du placerer imellem din TV-boks og dit TV. Fra 

din TV-boks tilslutter du Vo-box med et HDMI kabel, og fra din Vo-box tilslutter 

du dit TV, også med et HDMI kabel. Herefter bruger du din TV-boks akkurat som 

du er vant til. 

Underteksternes format  

Du har rig mulighed for at ændre på 

underteksternes format. Du kan ændre 

følgende: 

Kontrast: Sort på Gul, Gul på Sort, Sort 

på Hvid, Hvid på Sort. 
 

Skrifttype: Du har syv forskellige 

skrifttyper at vælge i mellem, som tilgodeser forskellige behov og syn. Blandt andet Fed 

skrifttype, skrifttype designet til ordblinde, Serif og lignende. 
 

Størrelse: Vælg mellem fem forskellige størrelser, fra 66 procent til 200 procent. 
 

Justering : Få underteksterne justeret i venstre side eller centreret. 

KRAV 

Kræver en TV-boks, Apple TV, Android TV eller Chromecast. Boksen kan ikke bruges direkte på 

antenne TV, kabel TV eller med CA-modul.  

 

Gør det selv:  

Pris kr.  4.000,- incl. moms 

 

Leveret og opsat i Fredericia & Middelfart:  

Pris kr. 5.000,- incl. moms  


