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IBAI 

Wielofunkcyjne urządzenie dla osób niewidomych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IBAI jest urządzeniem o szerokim zastosowaniu. Może być podręcznym notesem, odtwarzaczem książek lub też 

urządzeniem sterującym, dającym bezprzewodową kontrolę nad telefonami, tabletami czy komputerami. Jego funkcje zostały 

starannie  przemyślane i dopracowane do tego stopnia, że oferują użytkownikowi zupełnie unikalne możliwości, których nie 

posiadają inne dostępne urządzenia. 

 

Najważniejsze funkcje: 

 BEZPRZEWODOWY TERMINAL - DO KOMPUTERÓW, TABLETÓW, TELEFONÓW 

Bezprzewodowo (przez moduł Bluetooth) łączy się z  komputerem, tabletem, czy telefonem. Współpracuje z systemami 

iOS, Windows i Android. W tym trybie IBAI może działać  jako bezprzewodowa klawiatura i głośnik. Funkcja klawiatury jest 

szczególnie przydatna przy współpracy z urządzeniami nie posiadającymi klawiatur tradycyjnych - tabletami, smartfonami, 

które mają jedynie klawiatury dotykowe trudno dostępne dla osób niewidomych. Funkcja głośnika polega na tym że dźwięk 

generowany przez komputer, tablet, czy telefon jest odtwarzany przez głośnik IBAI-a. W ten sposób zdalnie można 

odsłuchiwać komunikaty z tych urządzeń. 

 SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE 

IBAI umożliwia przyłączenie dowolnych, bezprzewodowych słuchawek, korzystających z protokołu Bluetooth. Taka 

możliwość przynosi wiele korzyści, płynących ze swobody używania technologii bezprzewodowych. W miejsce słuchawek 

możemy również przyłączyć dowolny głośnik bezprzewodowy (od przenośnych, o niewielkich rozmiarach, aż po zestawy 

kina domowego). Można w ten sposób znacznie podwyższyć komfort słuchanych na IBAI-u materiałów (książek, muzyki, 

nagrań). 

 DYKTAFON - do nagrywania wykładów, czy sporządzania innych notatek głosowych. Posiada funkcję automatycznej 

regulacji  czułości nagrywania. 

 ODTWARZACZ KSIĄŻEK - do słuchania książek i muzyki, nagrań, notatek. Wyposażony w unikalny sposób tworzenia 

i obsługi zakładek.  System zakładek umożliwia ich segregację. Do zakładek oprócz nazwy można dodać przypis, 

komentarz i związać z nimi zaznaczony tekst. Można dodać do nich nagranie lub notatkę. Sposób nawigacji po zakładkach 
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i ich grupowanie przyspiesza i ułatwia pracę z tekstem oraz wyszukiwanie interesujących nas fragmentów. Można je 

grupować np. tematycznie,  aby można było je potem łatwo odnaleźć według wybranego przez nas klucza. 

 NOTATNIK - do sporządzania za pomocą klawiatury brajlowskiej prostych notatek oraz edycji dużych dokumentów. 

Umożliwia również pisanie prostych melodii. 

 KALKULATOR - do prostych i zaawansowanych obliczeń. Można obliczać równania, podstawiać zmienne pod wzory, 

obliczać  funkcje itd. itp. 

 TESTER KOLORÓW - posiada funkcje rozpoznawania i porównywania kolorów, których nie oferują inne testery dostępne 

na rynku. Jedną z nich jest możliwość uczenia się kolorów, co pozwala na bardziej precyzyjne rozpoznawanie barw oraz 

przypisywanie określonym kolorom własnej nazwy. 

 MIERNIK ŚWIATŁA - pozwala precyzyjnie określić poziom oświetlenia  pomieszczenia lub zlokalizować źródło światła. 

 TERMINARZ. 

 

Dlaczego warto go mieć? 

Dlatego, że najbardziej potrzebne funkcje dostępne są od razu w jednym prostym urządzeniu o niedużych rozmiarach. Wielką 

jego zaletą jest  wielofunkcyjność, która wiąże się  z wygodą użytkownika. Można nie ruszając się z miejsca obsługiwać kilka 

urządzeń (telefon, tablet czy komputer) mając jednocześnie szybki dostęp do książki, notatnika czy dyktafonu. 

 

Jest to urządzenie uniwersalne, z którego zalet mogą korzystać osoby o różnym stopniu zaawansowania technicznego.   

Użytkownicy znajdą w nim ogromne wsparcie i pomoc w nauce, pracy, domu,  podróży, w życiu codziennym. 

 

Specyfikacja techniczna: 

 Wymiary: 16,0 x 7,2 x 2,0 cm, 

 Waga: ok. 220 g, 

 System: Windows CE, 

 Interfejsy: USBx2, wejście słuchawkowe, 

 Obsługa kart SD (do 64GB), 

 Wbudowany moduł Bluetooth, 

 Zasilanie: akumulatorowe do 14 godzin pracy. 

 

Podstawowe funkcje: 

 Bezprzewodowy terminal, 

 Odtwarzacz książek, 

 Czytnik dokumentów EPUB, DOCX, HTML, TXT z możliwością ich edycji, 

 Notatnik, 

 Tester kolorów, 

 Dyktafon, 

 Zegar / Stoper / Minutnik, 

 Kalkulator naukowy, 

 Terminarz, 

 Gry. 


