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Nyhet! Worldictionary USB (Android/Mac/Win) 

Översättning, Uppläsning & Dataöverföring 

 
 

Flerspråkig lexikonpenna 

Översätt ord snabbt medan du läser och få det uttalat och förklarat 

 Tryck pennspetsen på ett ord så visas betydelsen samt meningar med förklarande 

exempel. Du kan också ta fram historik bestående av listor med ord som du tidigare 

slagit upp samt göra bokmärken över dessa. Historik och bokmärken förenklar 

repetition och inlärning. 

 

 Tryck på pennans knapp för att få det inskannade ordet uppläst. 

 

 

 Tryck ner pennan på ett ord, så förs det över till dokument och internetbetalningar. 
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Slå upp ord med ett musklick  

 När du läser webbsidor eller e-dokument på datorn, klickar du bara på ett ord för att 

visa vad det betyder och få det förklarat samt få synonymer för ordet. 

 Snabbfunktioner finns för att söka mer information om ord på Youtube, Google, 

Wikipedia eller Nationalencyklopedin. 

 Kan användas för att läsa in OCR-nummer vid betalning av räkningar på internet. 

Ta foton på direkten 

 I pennan finns en inbyggd mikrokamera. Den har en snapshot-funktion för att 

fotografera viktig högupplöst information från böcker eller tidningar. 

Klarar många språk 

 Worldictionary USB känner igen massor med språk t ex Svenska, Danska, Norska, 

Finska, Franska, Engelska, Tyska Italienska, Spanska, Portugisiska,  Ryska, Polska, 

Japanska, Koreanska, Arabiska, Hebreiska, Vietnamesiska, Traditionell- och förenklad 

Kinesiska, Traditionell Kinesiska (Hong Kong), etc. Dessutom kan du växla till 

speciallexikon som Baidu on line translator, Transtar, StarDict och Lingoes.  

För fler språk se http://www.xnxdata.se/worldictionaryusb 

 

Systemkrav 

  

Android 

- Android 5.0 eller senare 

- Micro-USB port 

- OTG adapter 

Windows 

Windows 10/8/7 

USB port 

Mac 
- Mac OS X 10.11 e. senare 

- USB port 

 

Specifikationer 

Interface: USB 2.0 

Vikt: 45 g 

Teckenstorlek: 6-22 pt 

Kabellängd: 150 cm 

 

 I förpackningen 
- Worldictionary USB 
- Snabbinstruktion 
- Garantikort 

 

 

 

Distributör: 

XnX Data AB 

Box 6058, 192 06  Sollentuna 

Tel: 08-626 71 00   

www.xnxdata.se  info@xnxdata.se 

 

 

Återförsäljare: 
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