
Allora 2
Samtalsapparat med tangentbord

Artikelnummer
8010-130 Allora 2 med svenskt röstpaket
8010-131 Allora 2 med svenskt röstpaket inkl. GSM-modul och IR-modul
8010-132 Allora 2 med svenskt röstpaket inkl. IR-modul
8010-133 Allora 2 med svenskt röstpaket inkl. GSM-modul
8035-135 GSM-modul för Allora 2 för att hantera SMS
8035-136 IR-modul för omgivningskontroll
8035-137 Daessy monteringsplatta för bärväska
8035-138 Daessy monteringsplatta
8035-140 Extra språk. Välj bland holländska, danska, franska, tyska, italienska
till -146 spanska, och engelska

Allora 2 är en ny samtalsapparat med inbyggd talsyntes. Allora 2 kan styras med  
tangentbord eller scanning. Allora 2 är konstruerad med tanke på personer som 
är läs och skrivkunniga men har reducerad eller ingen talförmåga samt motoriska 
svårigheter. Allora 2 kan anpassas till olika personliga behov och förutsättningar.
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Allora 2
Batteri

• Lithium Ion, utbytbart batteri.
• Driftstid för batteri. Minst en dags driftstid på 

en laddning om batterisparfunktion aktiveras 
då Allora 2 inte används.

• 2 dagars standbytid.
• Vi rekommenderar att Allora 2 laddas var natt.

Ljud
• Dubbla inbyggda högtalare.
• Inbyggd högtalare även i bakre display.

Röster
• Levereras med Acapela svenskt röstpaket 

innehållande Elin/ Emma/Erik/Emil/Kal/Mia.
• Röster på andra språk finns som tillbehör.

Digital inspelning
• Inbyggd mikrofon för inspelning av 

röstmeddelanden.
• Upp till tre timmars inspelningstid.

• Inbyggd display
• OLED Display som kan läsas i alla 

ljusförhållanden.
• Inställbar teckenstorlek
• Visar text, prediktion och status.

Specifikationer
Bakre display

• OLED Display, läsbar i alla ljusförhållanden.
• Inställbar teckenstorlek.
• Löstagbar, fungerar på upp till 3 m avstånd 

från Allora 2.
• Inbyggd högtalare även i bakre display.
• Laddas vid anslutning till Allora 2.

Omgivningskontroll (Extra tillbehör)
• Allora 2 kan hantera upp till 150 kommandon 

för omgivningskontroll med IR-sändare.
• Beroende på olika kodning av olika 

fjärrkontroller kan det inte garanteras att alla 
fjärrstyrda apparater kan hanteras via Allora2.

GSM modul (Extra tillbehör) 
• Olåst och användbar med valfri operatör.
• Endast avsedd för att hantera SMS.

Monteringsmöjligheter
• Kan monteras på Daessy stativ.
• Bärväskan kan användas för montering.

Dimensioner och vikt
• 250mm x 175mm x 20 - 60mm.
• Allora 2 utan bakre display - 965g.
• Bakre display - 60g.
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Två tydliga displayer
Allora 2 har två tydliga displayer, s.k. OLED -
displayer, för visning av meddelanden. 
OLED-displayer är mkt tydliga och kan läsas i 
alla ljusförhållanden. Textstorleken kan ställas 
in separat för de två displayerna. 

Den bakre displayen är löstagbar och fungerar 
trådlöst på upp till 3 m avstånd från Allora 2.

Ljudet kan ställas in för att höras från Allora 2 
eller från den löstagbara displayen.

Allora 2  - Liten och lätt men har stort ljud och många möjligheter
Allora 2 är lätt att bära med sig och att använda i olika situationer tack vare den smarta bärväskan.
Bärväskan kan även förses med fästplatta för montering på olika bords eller rullstolsstativ.

Både talsyntes och inspelat tal kan användas för olika ändamål, t.ex. syntetiskt tal för samtal och 
inspelat tal för att påkalla uppmärksamhet, presentera sig, ställa vanliga frågor och svara på tilltal.

Flera genvägar till snabbare kommunikation
Allora 2 har flera tidsbesparande funktioner för enklare och snabbare kommunikation.
Ordprediktion Skriv en bokstav och få förslag på färdiga ord.
Meningsprediktion Skriv en bostav och få förslag på hela meningar.
Frasminne Färdiga fraser kan sparas och tas fram med några få tangenttryck.
Förkortningar Ofta använda fraser kan sparas som förkortningar. Skriv t.ex. mvh och gör 

ett mellanslag så skriver Allora 2, Med vänliga hälsningar.
Inspelade talfraser Fraser kan spelas in som ljud med röst och återges med två tangenttryck.

Den bakre löstagbara displayen
Den bakre displayen har knappar för volymkontroll och av/på.

Den löstagna displayen kan förses med en rem och bäras runt 
halsen för att de samtalande skall få ögonkontakt istället för att 
samtalspartnern tittar på Allora 2,

Alternativt kan samtalspartnern få displayen för att inte behöva 
placera sig alldeles intill den som använder Allora 2.

Tydlig och lätt att förstå
Allora 2 har två högtalarare med hög volym och bra ljud riktade mot samtalspartnern. 
Detta tillsammans med den tydliga bakre displayen gör det lätt att uppfatta och föra ett samtal.

Bakom fönstret ovanför den bakre displayen kan en IR-omgivningkontroll monteras som tillbehör.
Med hjälp av IR-modulen kan många funktioner styras, t.ex. tv, stereo, video, lampor och telefon. 
Vissa funktioner som lampor, telefon och dörrar kan behöva kompletteras med IR-mottagare.

Tydligt och tåligt tangentbord
Allora 2 har ett gummitangenbord med bra kontrast mellan tecken och bakgrund. 
Gummitangentbordet är helt tätt och tål spill och väta utan att bli förstört. Tangentbordet är därför 
även lätt att hålla rent och tål att rengöras med lämpliga vätskor.

Tangentbordet kan även förses med ett raster som underlättar hanteringen för personer med nedsatt 
handfunktion. Allora 2 kan även styras med scanning via en eller två kontakter.

Allt som behövs ingår
Vid leveransen ingår allt som behövs för daglig användning av Allora 2. Som tillbehör finns en telefon-
modul för att Allora 2 skall kunna skicka och ta emot SMS samt en IR-modul för omgivningskontroll.

Transportväska

Bärväska

Allora 2 med rem för bakre display, 
lös bakre display, raster och laddare

Handbok


