
 

 

 

Beszélő fordítógép, beszélő szótár, beszélő kifejezés gyűjtemény 

 
 

 

 

 

 

 

 

Az első és 

 az egyetlen 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

"Újdonság" – Áttörés a szövegfordítás technológiájában! 

Nincs szükség internet kapcsoaltra! 

 

Angol-Magyar 

Beszélő fordítógép, beszélő szótár, beszélő kifejezés könyv 
 

 
Leírás: 
A V4 (magyar) egy forradalmian új, bővíthető zseb fordító- és szótárgép!..Képes 
teljes mondatok fordítására magyar nyelvrő angol nyelvre, illetve angol nyelvről 
magyar nyelvre 
Nagy mennyiségű szakmai adatbázissal egy kifinomult algoritmus párosul. Így több 
százezer szó  és kifejezés megtalálható a készülékben. 
Tanulóknak, utazóknak és üzletembereknek, magyarul tanulni vágyó angolul 
beszélőknek, vagy angolul tanulni vágyó magyar anyanyelvűeknek tervezték a 
készüléket. 
Az eszköz nem igényel internet kapcsolatot a működéséhez, ezért báhol és bármikor 
önállóan használható. 
 
Beszélő mondatok és szöveg fordító - bővíthető: 
* Nagy szakmai adatbázissal együtt egy új kifinomult algoritumust használ a 
fordításhoz. 
* Minden alkalommal értelmes mondatokat fordít! 
* Írj bármit - szavakat, kifejezéseket és hosszabb szövegeket! 
* Több millió szavak fordítása 
 
Hangos szótár: 
Angol-magyar 
* Comet Angol – magyar szótár (46,000 címszó és  93,000 fordítás) 
* Angol – magyar szótár (40,000 címszó) 
 
Magyar – Angol szótár  
* Comet Magyar - angol szótár (55000 címszó és 104000 fordítás) 
* Magyar - angol szótár (39000 címszó) 
Angol-angol 
• Oxfordi angol x angol szótár (80.000 címszó, 250.000 fordítás) 

 Angol Orvosi (46000 címszó, 500.000 fordítás) 

 Angol Gyógyszer szótár (5700 címszó 150.000 fordítás) 
 
Beszélő kifejezések: 
* Comet magyar és angol kifejezés Book (16000 hasznos kifejezés) 
* Tartalmazza a leggyakoribb szavakat, kifejezéseket, nyelvtani idiómákat, 
mondatszerkesztéseket, és 
   valamennyi általános kategóriák mindennapi kifejezéseit (gazdaság, jog és 
egészségügy, stb) 
 
 
 



 
 
Kiejtés : 
* Emberi kiejtés magyar és az angol nyelven. 
* Opcionális Gépi Kiejtés, amely lasabb ütemben és jobban tagoltan ejti ki a szavakat 
és mondatokat, így a felhasználó egyértelműen elkülöníthet minden egyes szót és 
mondatot. 
     * Szöveg fordításkor szavak szabad kombinációval beszél angolul és magyarul, a 
beépített szavak és kifejezések használatával 
* Állítható hangsebességgel lehetővéteszi önnek, hogy természetes kiejtés 
tempójában vagy lassabb tempóban hallgassa meg a kiejetést. 
* Rögzíti a kiejtését, melyet anyanyelvi beszélővel hasonlíthat össze. 
Nyelvtan és nyelvtanuló leckék : 
* Angol nyelvtanuló leckéket, és ragozást tartalmaz  
-- 10 db Angol profeszionális tanárok által készített nyelvlecke  
-- 15 Klasszikus angol novella hanganyaggal 
-- 200 Angol Enciklopédia cikk hanganyaggal . 
-- Angol rendhagyó igét tartalmazó szótár 840 szóval. 
-- Angol igeragozás 7,000 címszó. 
-- Angol főnévképzés 30,000 címszó. 
-- Angol melléknév képzés 12,000 címszó. 
-- Angol 15,000 szinoníma, Antonym 12,000 words. 
-- Angol szótárak TOEFL, IELTS, GMAT, GRE, SAT és TOEIC. 
-- Angol tesztek, TOEFL, IELTS, GMAT, SAT, nyelvtan és szókincs. 
-- Game Tests of Conjumania, Barkóba és akasztófa. 
-- Bevezetés az angol nyelvtanba és igeidőkbe  
* Opcionálisan Tv készülékre köthető, így nyelvórák hasznos kiegészítpje lehet.  
 
Felhasználói felület : 
* Beépített univerzális kereső motor, amely bármely kifejezés, kulcsszó keresését 
lehetővé teszi 
*  Bármely szó, kifejezés, kulcsszó kereszt keresése különböző 
szótárakbólengedélyezett   
*  Felhasználói szótár, amely lehetővé teszi új szavak tárolását, kedvencek és 
előzmények menüpontot.  
*  70 nyelv választékból bővíthető  
*  MSD (Micro SD kártya) és USB kapcsolat. 
*  Nagyítás/Enlarge LCD. 
*  Más funkciók, mint hangrögzítő, tudományos számológép, mértékegység átváltó  
Mp3 lejátszó és könyv olvasó 

 
Specifikáció : 
* LCD 4.5" egyszinű háttérvilágítás, 320 x 160 képpont, 320x160 képpont, kb 14 sor x  
   65 karakter. 
* Termék dimenziója: [5.5 in. x 3.5 in. x 0.9 in.] - [14 cm. x 8.9 cm. x 2.3 cm.] 
* Termék tömege: [7.5 oz.] - [213 gr.] 
Kiegészítők : (csomagban mellékelt) 
* 2db. AAA elem; 1db. fülhallgató; 1db. USB kábel; 1 db. Használati útmutató; 



  (..az USB kábel elsősorban számítógép csatlakoztatására alkalmas, továbbá adatok 
frissítésére.) 
 
Csomag részletei : 
*  Csomag dimenziója: [8 in. x 6.3 in. x 2.16 in.] - [ 20 cm. x 16 cm. x 5.5 cm] 
*  Csomag tömege: [21 oz.] - [595 gr.] 
 

 


