
 

 
Go Talk Express 32  

De GO TALK communicatietoestellen zijn draagbaar, eenvoudig in gebruik, sterk, betrouwbaar en 
licht. Ze zijn ideaal te gebruiken als communicatiemiddel of als leermiddel in schoolse of speelse 
situaties. Elk model beschikt over een bepaald aantal toetsen waaraan men een symbool en 
verschillende opgenomen boodschappen toewijst: elke toets bestaat uit meerdere niveaus. Het 
indrukken van de toetsen vergt weinig kracht. De boodschappen kunnen eenvoudig opgenomen 
worden via de geïntegreerde micro en het volume is regelbaar. De Go Talk toestellen zijn ideaal voor 
assessment of beginnend gebruik van Ondersteunde Communicatie. 

 

 

Onze meest geavanceerde GoTalk!  

De Go Talk Express 32 is makkelijk te gebruiken en toch krachtig, een ideale combinatie tussen low-
tech en dynamische communicatiemiddelen. De Go Talk 32 Express is robuust, aantrekkelijk en biedt 
een geweldige geluidskwaliteit.  

Kenmerken:                                                                                                                                                
- je kunt 32 boodschappen inspreken op 5 niveaus 
- de mogelijkheid om boodschappen te combineren, zodat ze na elkaar afgespeeld worden (een zin         
vormen)  
- kan scannend gebruikt worden met 1 of 2 schakelaars (snelheid kan je instellen) 
- aantrekkelijk en robuust ontwerp 

 
U kunt meerdere berichten in combinatie laten afspelen. Hiervoor kunt u kiezen tussen twee 
methodes: Standaard en Express. De Standaard methode werkt zoals bij elke andere GoTalk - het 
indrukken van de toets en de boodschap wordt uitgesproken. De boodschappen kunnen eenvoudig 
opgenomen worden via de geïntegreerde micro. Met de Express methode kunnen gebruikers 
boodschappen combineren. Bijvoorbeeld: ·"Ik wil"  
"spaghetti en gehakt ballen"  
"voor de lunch vandaag"  
"Dank u"  



 

Deze berichten zullen naadloos na elkaar afgespeeld worden zodat u een zin kan vormen. Gebruikers 
kunnen gemakkelijk hun geregistreerde "boodschappen" bewerken. Als je de auditieve cue selecteert 
in de Functiemode, dan kan je 1.5 sec auditieve cue aan een boodschap toevoegen. Zowel de 
standaard als Express activiteiten zijn beschikbaar in de scanmodus. GoTalk Express 32 is een 
uitstekend scanapparaat. U kunt scannen met één schakelaar of stap voor stap scannen met 2 
schakelaars.                                                                                                            

Scanningmogelijkheden: 

• Visuele cueing: vier heldere LED lampjes lichten op rond de toetsen  

• Auditieve cueing: keuze tussen 1,5 seconde geregistreerde cue of een pieptoon van 
verschillende tonen  

• Patroon scannen: stap, lineaire of groep scannen is mogelijk 

• Schakelaars: 1 of 2 shakelaars aan te sluiten  
• Aantal berichten: 2, 4, 8, 16 of 32 berichten 

• Scannen: rij- of kolom, scan elke ander bericht, het scanningritme is aan te passen. 

Kenmerken: 

• 32 toetsen met elk 9 seconden opnametijd 

• vijf opnameniveaus  

• vier LED's surround boodschappen 
• Mogelijkheid tot afspelen van meerdere boodschappen na elkaar  

• volledige scanningsmogelijkheden  
• uitstekende geluidskwaliteit  

• niveau en record vergrendeling  
• hoofdtelefoon jack 

• Ingebouwde overlay-opslag ruimte  

• gebruiksvriendelijk toestel 
• auditieve cueing  

• extreem duurzaam  

• ingebouwd handvat  

• Gewicht: 1.0 kg 
• Afmetingen van het toestel 36,2 cm x 25,4 cm x 4,4 cm  

• Totale opnametijd bedraagt 26.6 min.(1600 sec) 

• 3 AA-batterijen (meegeleverd) 

 

                                            

 

 

 

 

 


