
Voor ouderen mét of zonder dementie. Het pakket richt zich 
vooral op gesprekken starten, samen herinneringen ophalen, 
verhalen delen, en alleen óf gezamenlijk ontspannen. En dit alles 
in een sfeervolle software met prachtig vormgegeven menu’s. 
Als extra heeft dit pakket de categorie “Herinneringen” met TV 
van vroeger, quizzen, puzzels, en aangepaste besturing voor 
oudere gebruikers en verzorgers.

Losse pakketten, zodat de software overzichtelijk blijft. Maar zonder dat 
u inlevert op de prijs of de functies!

Het Nostalgie pakket

Het Arcade pakket

Het Combi pakket

Voor jongeren mét of zonder verstandelijke / lichamelijk 
beperking. Dit pakket heeft geen herinneringen over vroeger. 
Maar daarvoor in de plaats arcade games zoals ipperen en 
airhockey. En dit alles in een kleurrijke omgeving met vrolijke 
menu’s voor jongere gebruikers. Tevens heeft dit pakket ook 
moderne (3D) games zoals “Candy crush saga” en “Minion rush.”
En een aangepaste besturing voor jongeren.

In sommige gevallen is de doelgroep zó divers, dat zowel de 
leeftijd als het niveau erg uiteen lopen. Daarom kunt u ook voor 
het combi pakket kiezen. Hier in zitten alle functies van beide 
pakketten. Het heeft als voordeel dat u alles ter beschikking 
heeft. Met als compromis dat de menu’s wat drukker worden. 
Zo heeft u voor al uw gebruikers iets te bieden! En kiest u zelf 
welke soort besturing u graag zou willen voor uw gebruikers.

Alle pakketten kunnen 
worden verfijnd naar 

uw wensen.

U zit nooit vast aan
een pakket. Wisselen
is geen probleem.

U bepaalt zelf of u
update of niet.
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Drie software pakketten, inbegrepen in de prijs. 
Met meer dan 100 apps op alle niveaus!
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Meer dan alleen een paar quizzen.
De software heeft voor iedereen wat aan boord. Elk pakket heeft meer dan
100 apps op verschillende niveaus voor alle soorten gebruikers! Hier onder
vindt u slechts een selectie van de mogelijkheden.
= In het Nostalgie pakket. = In het Arcade pakket.

Ontspannende actie-reacties games

Herinneringen over vroeger.

TV van vroeger, complete programma’s.

Interactieve 360 graden video’s.

Eigen foto’s en video’s toevoegen.Eigen apps/games integreerbaar.

Meer dan 30 Arcade games.

TV van nu, complete video’s.

Algemene spellen op alle niveaus.

Quizzen op alle niveau’s.


