
Victor Reader Stratus 12Victor Reader Stratus 12  

 

 

 
Profesionalna rešitev za  

zahtevne uporabnike (šole, knjižnice, javne ustanove) 

Victor Reader Stratus 12 je ustvarjen za zahtevne uporabnike in je osnovni pripo-

moček za branje kompleksnih in visoko strukturiranih knjig kot so učbeniki, 

poročila, navodila. Podpira vse nivoje Daisy navigacije in ima napredne funkcije 

kot je preskok elementov, pomik na določeno stran ali poglavje in vstavljanje 

zaznamkov. Victor Reader Stratus 12 se lahko uporablja kjerkoli saj ima vgrajeno 

polnilno baterijo. 

 

 Glavne značilnosti: 
 Slovenska navodila 
 Funkcija »pojdi na stran« ali »pojdi na poglavje« omogoča takojšen pomik na stran ali 

poglavje  
 Samodejni izklop – funkcija spanje 
 Enostavno vstavljanje CD-ja 
 Možnost nastavitve hitrosti predvajanja 
 Podpira vse nivoje Daisy navigacije (Daisy 2.0 in 2.02)  
 Predvaja vse glasbene in MP3 CD-je 
 Digitalna kvaliteta zvoka 
 Polnilna baterija omogoča do 10 ur predvajanja 
 Čas polnjenja 4 ure 
 Zvočno sporočilo o stanju baterije 
 Indikator napolnjenosti baterije 
 Uporabite visoko kvaliteten vgrajen zvočnik ali slušalke 
 Funkcija - opisovanje tipk 
 Kompakten in trpežen 
 Velikost: 22,0 x 21,6 x 4,8 cm 
 Teža: 0,95 kg 
 

Digitalni predvajalnik zvoč-
nih knjig Daisy, Mp3 knjig in 
glasbe na CD-jih 

Cena: 410,00 Euro 



Victor Reader Stratus 12 MVictor Reader Stratus 12 M  

 

 

 
Profesionalna rešitev za  

zahtevne uporabnike (šole, knjižnice, javne ustanove) 

Victor Reader Stratus 12 M je ustvarjen za zahtevne uporabnike in je osnovni pri-

pomoček za branje kompleksnih in visoko strukturiranih knjig kot so učbeniki, 

poročila, navodila. Podpira vse nivoje Daisy navigacije in ima napredne funkcije 

kot je preskok elementov, pomik na določeno stran ali poglavje in vstavljanje 

zaznamkov. Victor Reader Stratus 12 M se lahko uporablja kjerkoli saj ima vgraje-

no polnilno baterijo. 

 
 Glavne značilnosti: 

 Slovenska navodila 
 Predvajanje iz CD-jev, USB ključev, SD spominskih kartic 
 Vgrajena govorna sinteza—bere tekstovne datoteke (angleška ali nemška govorna 

sinteza) 
 Funkcija »pojdi na« stran ali poglavje omogoča takojšen pomik 
 Samodejni izklop – funkcija spanje 
 Enostavno vstavljanje CD-ja 
 Možnost nastavitve hitrosti predvajanja 
 Podpira vse nivoje Daisy navigacije (Daisy 2.0 in 2.02)  
 Digitalna kvaliteta zvoka 
 Polnilna baterija omogoča do 10 ur predvajanja 
 Čas polnjenja 4 ure 
 Zvočno sporočilo o stanju baterije 
 Indikator napolnjenosti baterije 
 Uporabite visoko kvaliteten vgrajen zvočnik ali slušalke 
 Funkcija - opisovanje tipk 
 Kompakten in trpežen 
 Velikost: 22,0 x 21,6 x 4,8 cm 
 Teža: 0,95 kg 
 

Digitalni predvajalnik zvočnih 
knjig Daisy, Mp3 knjig in glas-
be na CD-jih, USB ključu ali SD 
spominske kartice 

Cena: 445,00 Euro 



Victor Reader Stratus 4Victor Reader Stratus 4  

 

 

 

 
Enostavna navigacija skozi romane, knjige ali revije  

Victor Reader je enostaven in prijazen predvajalnik zvočnih knjig. Nudi osnovno 

navigacijo kot je brskanje po kazalu, preskok iz poglavja v poglavje, s strani na 

stran. Victor Reader ClassicX se lahko uporablja kjerkoli saj ima vgrajeno polnil-

no baterijo.  

 

 Glavne značilnosti: 
 Slovenska navodila 
 Funkcija »pojdi na stran« ali »pojdi na poglavje« omogoča takojšen pomik na stran ali 

poglavje  
 Samodejni izklop – funkcija spanje 
 Enostavno vstavljanje CD-ja 
 Možnost nastavitve hitrosti predvajanja 
 Podpira vse nivoje Daisy navigacije (Daisy 2.0 in 2.02)  
 Predvaja vse glasbene in MP3 CD-je 
 Digitalna kvaliteta zvoka 
 Polnilna baterija omogoča do 10 ur predvajanja 
 Čas polnjenja 4 ure 
 Zvočno sporočilo o stanju baterije 
 Indikator napolnjenosti baterije 
 Uporabite visoko kvaliteten vgrajen zvočnik ali slušalke 
 Funkcija - opisovanje tipk 

 Kompakten in trpežen 
 Velikost: 22,0 x 21,6 x 4,8 cm 
 Teža: 0,95 kg 

Digitalni predvajalnik zvoč-
nih knjig Daisy, Mp3 knjig in 
glasbe na CD-jih 

Cena: 390,00 Euro 



Victor Reader Stratus 4 MVictor Reader Stratus 4 M  

 

 

 

 
Enostavna navigacija skozi romane, knjige ali revije  
 

Victor Reader je enostaven in prijazen predvajalnik zvočnih knjig. Nudi osnovno 

navigacijo kot je brskanje po kazalu, preskok iz poglavja v poglavje, s strani na 

stran. Victor Reader ClassicX se lahko uporablja kjerkoli saj ima vgrajeno polnil-

no baterijo.  

 

 Glavne značilnosti: 
 Slovenska navodila 
 Predvajanje iz CD-jev, USB ključev, SD spominskih kartic 
 Vgrajena govorna sinteza—bere tekstovne datoteke (angleška ali nemška govorna 

sinteza) 
 Funkcija »pojdi na« stran ali poglavje omogoča takojšen pomik 
 Samodejni izklop – funkcija spanje 
 Enostavno vstavljanje CD-ja 
 Možnost nastavitve hitrosti predvajanja 
 Podpira vse nivoje Daisy navigacije (Daisy 2.0 in 2.02)  
 Digitalna kvaliteta zvoka 
 Polnilna baterija omogoča do 10 ur predvajanja 
 Čas polnjenja 4 ure 
 Zvočno sporočilo o stanju baterije 
 Indikator napolnjenosti baterije 

 Uporabite visoko kvaliteten vgrajen zvočnik ali slušalke 
 Funkcija - opisovanje tipk 
 Kompakten in trpežen 
 Velikost: 22,0 x 21,6 x 4,8 cm 
 Teža: 0,95 kg 

Digitalni predvajalnik zvočnih 
knjig Daisy, Mp3 knjig in glas-
be na CD-jih, USB ključu ali SD 
spominski kartici 

Cena: 425,00 Euro 


