
TD Pilot
Oogbesturing voor iPad

TD Pilot is een ooggestuurd communicatie-
hulpmiddel voor de iPad. Ontworpen om mensen  
met aandoeningen zoals ALS, dwarslaesie of 
cerebrale parese in staat te stellen te communiceren 
en hun favoriete apps te gebruiken, dit op iPadOS 
gebaseerde spraakgenererende apparaat is uitgerust 
met ‘s werelds toonaangevende oogbesturing.

Meerdere toegangsmethoden
Bedien een iPad met je ogen, je  
vingers of een schakelaar.   

Partner Venster 
Praat met oog in oog contact door  
de tekst die u typt weer te geven. 

Oogbesturing buitenshuis 
Toegang tot alles op uw iPad,  
zelfs buitenshuis.

Krachtige speakers 
Projecteer uw stem duidelijk met de 
krachtige ingebouwde luidsprekers.  

Apple, iPad, iPad Air en iPad Pro zijn handelsmerken van Apple Inc. 
en zijn gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen. 
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TD Talk
Een eenvoudige tekst-naar-spraak  
app die natuurlijke conversatie mogelijk 
maakt door alleen je ogen of handen  
te gebruiken. 

Accessoires
TD Pilot apparatem worden geleverd met 
verschillende accessoires in de doos, die ook 
afzonderlijk kunnen worden aangekocht als 
reserveonderdelen of ter vervanging.  

Voor meer informatie over TD Pilot, zoals prijzen, 
de volledige lijst van accessoires en specificaties, 
gaat u naar: tobiidynavox.com/pages/nl-tdpilot

TD CoPilot
Een begeleidende app voor TD Pilot,  
die kalibratie, software-updates en 
accustatus biedt. 

TD Snap
Symbool-ondersteunde communicatie-
software die een keuze aan oplossingen 
biedt, compleet met hulpmiddelen  
en bronnen.

TD Pilot biedt een ingebouwde integratie van 
oogbesturing in iPadOS en is gecertificeerd om 
te voldoen aan de Apple prestatiestandaarden. 
Maak contact via sociale media, speel 
spelletjes, luister naar muziek of neem gewoon 
deel aan een gesprek. Dit op iPad gebaseerde 
communicatie apparaat maakt communicatie 
en volledig gebruik van iPadOS-apps mogelijk 
via oogbesturing en andere toegangsmethoden. 

Bestuur een iPad  
met uw ogen

Verbindings- 
kabels  

Lader  Bevestigings- 
plaat  

Reistas


