
 Complet lector de pantalles. Pot dir de manera automàtica els controls 
de les aplicacions com ara diàlegs, llistes, botons i missatges. Els tres 
nivells d'informació li donen un control total sobre la quantitat 
d'informació parlada que aporta el programa. 

 Lector automàtic de documents. El nou lector d'aplicacions, llegeix 
automàticament documents, pàgines web i correu electrònic en la 
finestra de l'aplicació en curs. El clàssic lector de documents els llegeix 
en un entorn especial, donant-los un altre format a gust de l'usuari i 
canviant-ne les fonts i altres característiques. 

 Accessibilitat total a Internet. ZoomText és capaç de llegir qualsevol 
pàgina web en el seu ordre lògic. Es pot llegir de manera automàtica o 
manual per paraules, línies, frases o paràgrafs. 

 Navegació del text. Les tecles de navegació converteixen en una tasca 
fàcil el fet de llegir mentre s'editen o revisen documents. Per mitjà de 
comandaments simples, es pot llegir per caràcters, paraules, línies, 
frases i paràgrafs, fins i tot quan se selecciona text. 

 Eco d'escriptura. Cada tecla o paraula que s'escrigui, és automàticament 
parlada. Pot fer que se li diguin totes les tecles, o bé un grup seleccionat. 

 Eco del ratolí. Aquesta característica fa que es llegeixi el text que 
s'assenyala amb el punter. La paraula sota el punter o tota la línia poden 
ser escoltades immediatament en passar el punter o passat un curt 
període de temps amb la fletxa sobre elles. 

 Eina “Digues-ho”. Aquesta característica permet llegir àrees concretes 
de la pantalla fent clic o bé arrossegant amb el ratolí. 

 Suport especial per a aplicacions. Suport per a aplicacions populars com 
Word, Excel i Outlook que permeten a l'alumne/a navegar pels seus 
documents de manera 100% satisfactòria. 

 Tres sintetitzadors diferents que aporten una gran varietat de veus 
masculines i femenines. 

 


