Gjennombrudd for kunstig bærbart syn.
Styrker hverdagen for mennesker med nedsatt syn og lese vansker
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Bli uavhenging med OrCam. Bli uavhengig.

OrCam MyEye.
OrCam MyEye er et teknologisk gjennombrudd for kunstig syn. Et lite kamera
som festes på brillen som i det daglige hjelper deg med å lese eller gjenkjenne
ting. Designet for å hjelpe mennesker som har synsproblemer, er blinde eller
har problemer med å lese. Det intuitive, lette smarte kameraet leser trykt og
digital tekst raskt og diskret, fra hvilken som helst media som skjerm, bok
produkter etc. Det kan gjenkjenne ansikter, produkter og sedler og annet.

Enkelt å bruke

alt du trenger å gjøre er å peke!
OrCam MyEye’s Revolusjonerende programvare reagerer intuitivt på enkle bevegelser. Det lette og kompakte designet gjør den ideell til bruk i hjemmet, eller
på farten. Kommuniserer med omgivelsene for deg.

Leser trykt material direkte.
OrCam MyEye tar et raskt bilde, starter direkte å lese opp teksten som er foran
deg. Det kan være en bok, an avis restaurant menyene eller nesten alt annet du
har behov for å lese. OrCam MyEye fungerer også perfekt på digital tekst. Som
PC skjerm eller din mobiltelefon.

Kjenner igjen familie, venner og
produkter eller andre ting du behov
for å gjenkjenne.
OrCam MyEye’s sanntidsidentifikasjon av ansikter, produkter, kredittkort og
pengesedler bidrar til å minimere vanskelige situasjoner og din avhengighet av
andre.

Gjør dagen din enklere ved å bruke
OrCam.
“Jeg kan raskt lese av avisen uten problemer. Jeg leser e-posten
min fra min smarttelefon når jeg er på farten. Ved å bruke OrCam
MyEye-enheten ... føler jeg meg mindre avhengig og mer avslappet.
Moshe Fischer
“Å sitte på en restaurant med en venn og bruke OrCam MyEyeenheten betyr at jeg på egenhånd kan bestille fra menyen. Tidligere
har jeg måttet ha hjelp fra andre for å lese menyen.”
Devorah Shaltiel

“OrCam MyEye enhetens sin intuitive og enkle oppsett, pek og les.
Gjøre det raskt og enkelt for meg å lære hvordan denne brukes.”
Bryan Wolynski, O.D., F.A.A.O

For meg gir OrCam meg en umiddelbar løsning på alle problemene
jeg står overfor som en blind person. Det var utrolig hvor raskt jeg
kunne bruke enheten.
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Det beste med OrCam er når min sønn, på fire år, løper mot meg,
så får jeg en liten advarsel om at han kommer. Da er det bare å
forberede seg på klemmen som kommer. Dette er bare en av de fine
opplevelse jeg har ved å bruke OrCam. “

