
ACTIVE SIGHT X100

Active Sight X100 – Se og delta aktivt i verden igjen

Neste generasjon synshjelpemiddel

Bådebarn og voksne med nedsatt syn kan ha utfordringer med å leve 

et normalt liv. Takket være teknologisk utvikling kan svaksynte få se 

verden igjennom egne øyne igjen. På samme måte som 

høreapparatet har hjulpet millioner av de som hører dårlig kan den 

elektroniske synsforsterker Active Sight X100 gi en ny mulighet for 

mange å se igjen. 

Active Sight X100 skiller seg fra andre synshjelpemidler fordi den har 

et stort synsfelt påhele 100 grader. Den store skjermen og designet 

gjør at synsfeltet oppleves som en stor TV foran øynene. Active Sight 

X100 gjør at man kan klare seg med ett hjelpemiddel til mange 

aktiviteter, istedenfor flere hjelpemidler til hver enkel aktivitet. 

Ikke bare se bedre, men også bedre livskvalitet 

Active Sight X100 gir svaksynte muligheter til å se venner, foreldre, 

barn, eller barnebarn igjen. Denne smarte enheten lar de med 

nedsatt syn utnytte sitt gjenværende syn til å se mer og kunne leve 

mer aktivt og selvstendig.

Hvordan virker Active Sight X100? 

Active Sight X100 er utformet som en VR-brille for å sitte godt på, gi 

stabilitet og størst mulig synsfelt.  

En trådløs joystick gjør det enkelt å zoome inn og ut for å se på ulike 

avstander. Det er også en egen knapp hvor man kan velge mellom 

ulike kontraster.  

Hvorfor Active Sight X100? 

- Den gir svaksynte mulighet til å se ansiktene til menneskene 

rundt seg igjen og dermed kommunisere og delta mer aktivt i 

verden omkring

- Kan bistå til at personer kan jobbe og gå på skole

- Active Sight X100 tilbyr et bredere synsfelt enn andre 

tilsvarende synshjelpemidler. Den tilbyr også ett klarere og 

skarpere synsbilde.

- Active Sight X100 bidrar slik at personer med nedsatt syn 

kan for eksempel lese bøker og blader, se på TV, skrive og bruke 

datamaskin og mobiltelefon.

- Enkel betjening som gir muligheter til å se best mulig på kort og 

lang avstand.
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- Innovative løsninger og velferdsteknologi
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