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Grid Pad 8 - 10 - 12 - 15 - touch Pad
start het gesprek

De Grid Pad biedt de ultieme oplossing voor 
gebruikers van alternatieve communicatie
technologie en is ontworpen voor communicatie 
de hele dag, iedere dag, met behulp van elke 
toegangsmethode.
De nieuwe Grid Pad reeks is speciaal ontworpen 
in samenwerking met OCgebruikers.

Afhankelijk van uw wensen kunt u kiezen uit enkele 
varianten: Grid Pad 8, 10, 12, 15 of Touch Pad

Grid Pad 12 en 15
Grid Pad 12 en 15 zijn toonaangevende  
communicatie hulpmiddelen. Ze zijn gebouwd op 
een hoogstaand computerplatform en geschikt 
voor alle belangrijke oogbesturingcamera’s. 
Dit speciale apparaat heeft een lange 
batterijlevensduur van 15 resp. 14 uur, een robuust 
ontwerp en meerdere toegangsmogelijkheden om 
ervoor te zorgen dat u altijd uw stem hebt.

Belangrijkste toepassingen Grid Pad 12/15
•  Hoge prestatie computerplatform voor snelle 

communicatie
• 15/14 uur batterijduur (10/9 uur met oogbesturing)
•  Klaar voor gebruik met oogbesturing, 

schakelaars, aanraken en USB apparaten 
• Schokbescherming, valbestendig tot 1 meter
•  12,5”/15,6” full HD anti-reflecterend 

aanraakscherm
• Aan/uit knop met afstandstandbediening
• Hoge kwaliteit versterkt geluid 
•  Ingebouwde radiofrequent en Infra Rood 

omgevingsbediening 
•  Tactiele, waterbestendige knoppen op praktische 

locaties
• Multi-hoek standaard en rolstoelbevestiging

Toegang met oogbesturing
Grid Pad 12 en 15 werken met alle vooraanstaande 
oogbesturingstechnologieën.
Een speciaal ontwikkelde oogbesturingsmodule is 
beschikbaar voor de EyeTech TM5 of Irisbond Duo 
camera. Deze module verandert de Grid Pad 12 en 
15 in een geïntegreerd communicatiehulpmiddel voor 
oogbesturing. Voor de Alea Intelligaze is een beugel 
beschikbaar.

Aan/uit afstandsbediening

Adapter voor TM5 of Irisbond
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Meeleesvenster en tweede scherm
Grid Pad 15 heeft als extra functie een meeleesscherm 
aan de achterzijde van het apparaat. Zo kan de 
gesprekspartner tegenover de gebruiker plaatsnemen 
en kunnen beide elkaar in de ogen kijken, maar ook 
beiden het scherm lezen.
Daarnaast is het ook mogelijk een extra monitor aan 
te sluiten voor nog meer mogelijkheden.

Grid Pad 8 en 10
Grid Pad 8 en Grid Pad 10 zijn kleinere en lichtere 
alternatieven voor Grid Pad 12. Deze draagbare 
apparaten met meerdere toegangsopties worden 
geleverd in een robuuste behuizing en kunnen 
worden gemonteerd of gebruikt met een schouder
riem en handvat.

Belangrijkste toepassingen
•  Draagbaar, multi-toegankelijk 

communicatiehulpmiddel 
•  Klaar voor gebruik met aanraken, schakelaars en 

USB apparaten 
• Hoge kwaliteit versterkt geluid 
• 10”/8” HD stevig aanraakscherm
•  Ingebouwde radiofrequent en Infra Rood 

omgevingsbediening 
• Rolstoelbevestiging en ingebouwde standaard 
• Schouderband en handgreep
• Robuuste behuizing
• Geleverd met Grid 3

eiGenschaPPen Grid Pads 8-10-12-15

Schakelaarinvoer
Er zijn twee ingebouwde poorten voor schakelaars. 
Deze speciaal versterkte poorten zijn ook verzonken 
voor extra bescherming.

Auditieve terugkoppeling
De hoofdtelefoonaansluiting kan worden gebruikt 
voor auditieve terugkoppeling, handig voor mensen 
met een visuele beperking. In Grid 3 kunt u horen wat 
een cel zal zeggen voordat u ervoor kiest om het te 
selecteren.

Gebouwd om gehoord te worden
De geïntegreerde luidsprekers van Grid Pad zijn 
ontworpen om geluid en volume van hoge kwaliteit 
te produceren - om uw boodschap effectief over te 
brengen, waar u ook bent.

Montage en positioneringsopties
De montagemogelijkheden van Rehadapt en Daessy 
bieden u keuze en flexibiliteit in elke omgeving. 

Omgevingsbediening
Grid Pad wordt geleverd met ingebouwde Infra 
Rood en radiofrequent omgevingsbediening. Op de 
Grid Pad 12 en 15 zit een Infra Rood leervenster 
aan de voorkant om het invoeren van opdrachten 
eenvoudiger te maken.
Er is een uitgebreide folder van Grid 3 beschikbaar. 
Kijk op onze website of vraag hem op.

 
Grid 3 gratis uitproberen
Op de website www.thinksmartbox.nl leest u hoe u 
Grid 3 software 60 dagen gratis kunt uitproberen.

Grid Pad 8

Grid Pad 10
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Grid Pad touch Pad
Touch Pad is een lichtgewicht apparaat dat 
gemaakt is om met aanraken te bedienen met 
aanraken. Het is perfect voor gebruikers die een 
krachtig en draagbaar apparaat met een lange 
batterijduur en een luidspreker nodig hebben.

Handvat
Voor een goede draagbaarheid is het apparaat 
afgewerkt met rubber. Dit zorgt voor comfortabele 
grip en voorkomt dat het apparaat van de tafel glijdt.

Montageplaat optie
Een gecombineerde Rehadapt & Daessy-
montageplaat is beschikbaar als optionele extra.

Standaard
De instelbare ingebouwde standaard kan worden 
aangepast voor gebruik op een bureau of een vlakke 
ondergrond.

Robuuste koffer
Touch Pad wordt beschermd door een robuuste 
behuizing (valtest tot 1 m), waardoor deze robuust 
en duurzaam is en geschikt voor communicatie 
onderweg.

Belangrijkste toepassingen
• Snelle en draagbare communicatie
• Snelle Intel-processor
• 8 uur batterijduur
• Lichtgewicht apparaat van 1 kg
• 10“ anti-schittering scherm
• Luide en heldere luidspreker
• Robuuste beschermhoes
• Toetsenraster compatibel
• Magnetische laadpoorten
• Geschikt voor Grid 3

Grid 3
Grid 3 software stelt mensen met een handicap 
over de hele wereld in staat om te communiceren, 
hun omgeving te bedienen en hun Windows
computer te besturen. U kunt Grid 3 gebruiken 
met elk type toegang: oogbesturing, aanraken, 
directe selectie, aanwijzer en/of schakelaar.

Voor de verschillende niveaus van geletterdheid 
zijn grid sets ontwikkeld. Van actie-reactie training 
tot volledige geletterdheid. Voor mensen die met 
symbolen communiceren en/of met tekst. Voor 
gebruik van social media, of het leren met spelletjes, 
van omgevingsbediening tot het bedienen van de 
computer.

Artikelnummer
05440801 Grid Pad 8 
05441003 Grid Pad 10
05441202 Grid Pad 12
05441501 Grid Pad 15
054410ST Grid Pad Touch Pad
050300 Grid 3

Voor mogelijkheden met een iPad hebben we een 
afzonderlijke folder gemaakt: Grid for iPad.
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verGelijkinG Grid Pads

Touch Pad Grid Pad 8 Grid Pad 10 Grid Pad 12 Grid Pad 15
HDweergave 10” 8” 10” 12” 15”
Gewicht 1 kg 1,2 kg 1,4 kg 2,7 kg 3 kg
Batterijduur 8 uur 4 uur 7 uur 15 uur 14 uur
Procesor Intel®Pentium 

Gold 4415Y 
1.6GHz

Atom z3795 
1.6GHz (2.4GHz 
Burst)

Atom z3795 
1.6GHz (2.4GHz 
Burst)

Intel® Core™ i5-
7Y54 3.2 GHz

Intel® Core™ i5-
7Y54 3.2 GHz

Geheugen / RAM 4GB 4GB 4GB 8GB 8GB
USBpoorten 1 X USB C 2 X USB 2.0 2 X USB 2.0 1 X USB 2.0, 1 x 

USB 3.0
1 X USB 2.0, 1 x 
USB 3.0

Windows 10 X X X X X
Grid 3 X X X X X

Tabletcamera X X X X X
Aan / uitknop op 
afstand

X X

Oogbesturing X X
Schakelaar X X X X
Hoofdtelefoon
poort

X X X X X

Omgevings
bediening

X X X X

Monteerbaar X X X X X
Draagbaar X X X
Schouderriem en 
stoere tas

X X X


