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LVI tilbyder en lang række unikt tilbehør, der gør vores produkter mere praktiske, mere 
effektive og endnu smartere. Et godt eksempel på dette er dockingstationen til MagniLink 
S med fortrukne kabler på bagsiden, hvilket gør den bærbare MagniLink S til et fuldt 
læseapparat, mens computeren er tændt. En perfekt løsning til alle, der bruger enheden 
flere forskellige steder.

Vores tilbehør er testet grundigt og passer til vores MagniLink-produkter både hvad angår 
funktion og design. De vil også gøre det lettere for dig at finde et produkt, der virkelig 
passer til dine behov og ønsker. 

I prislisten kan du se mere om priser og få en komplet oversigt over tilbehør fra LVI. Du er 
velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål – vi hjælper dig med glæde! 

Tilbehør fra LVI

– HJÆLPER DIG SE!
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MagniLink S
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TILbEHøR TIL

MagniLink S
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Eksternt kontrolpanel Small
Art.nr.: MLS-A100

Eksternt kontrolpanel med store højkontrastfølsomme knapper for 
nem styring af læse-/distancekameraet.  

 

Eksternt kontrolpanel Large
Art.nr.: MLV-A110A

Eksternt kontrolpanel med store højkontrastfølsomme knapper for 
nem styring af læse-/distancekameraet. Følger med til MLS-A101 
dockingstation. 
 

Dockingstation (Papirstørrelse op til A3)
Art.nr.: MLS-A101 (inkl. MLV-A110A)

X/Y-bord med roterbar holder. Fortrukne kabler på bagsiden for 
direkte forbindelse til pc og/eller skærm. Friktionsbremser. Inklusiv 
eksternt kontrolpanel, overvågningskabel og strømforsyning. Laver 
MagniLink S om til et fuldt læseapparat (CCTV). 

LVI skærm 18,5” med strømforsyning*

Art.nr.: MLS-A103

Højkvalitetsskærm fra LVI, udviklet til brugere med nedsat syn. Den 
tilbyder refleksfrit glas, fremragende skarphed og kontrast, lyse kan-
ter og et design, der passer til din MagniLink S. HD (720p).

LVI skærm 23” med strømforsyning*

Art.nr.: MLS-A104

Højkvalitetsskærm fra LVI, udviklet til brugere med nedsat syn. Den 
tilbyder refleksfrit glas, fremragende skarphed og kontrast, lyse kan-
ter og et design, der passer til din MagniLink S. Fuld HD (1080p).

TILbEHøR TIL MagniLink S

Tænd ganske enkelt 

for MagniLink S  og 

begynd at arbejde!

*Skærmarm/skærmfod skal bestilles separat – se side 6.
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To-i-en taske
Art.nr.: MLS-A105 (følger med ved afsendelse)

Smart 2-i-1 taske, der passer til din MagniLink S. Den største 
taske har plads nok til både MagniLink S, en 15,4” bærbar pc 
og dine andre ting. Den lille taske kan bruges separat. Detaljer i 
orange kontrastfarve.

Skærmarm
Art.nr.: T005

Robust, fleksibel skærmarm, passer til LVI-skærme (MLS-A103/
MLS-A104). bordbeslag medfølger. 
 

Skærmfod
Art.nr.: MLV-A115

Roterbar, højdejusterbar skærmfod, passer til LVI-skærme 
(MLS-A103/MLS-A104).  
 

A4 Læseplade
Art.nr.: MLRT

En bærbar, elegant ekstern læseplade, du let kan tage med dig. 
Papirformat: Op til A4. 
 

USB2 Y-kabel
Art.nr.: USb2.0-Y

USb2 Y-kabel til brugere, der kun anvender deres MagniLink S på 
en computer med USb2.0-interface (og ikke USb3.0). Kræver to 
USb 2.0-porte.

TILbEHøR TIL MagniLink S
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TILbEHøR TIL MagniLink S

Splitboks
Art.nr.: Kontakt LVI

Hardware splitboks til MagniLink S computer / skærmmodeller. 
Opdeler billedet mellem distancekamera, læsekamera og en skærm/
computer. Mulighed for tilslutning af eksternt distancekamera. 
Sammenlignelig med MLV Split-systemer.

Tekst til Tale-funktion
Art.nr.: MLS-A102

Giver MagniLink S OCR-funktionalitet  og læser trykt tekst højt. 
Menuer med Voice-feedback følger med.  
bemærk: fås kun til MLS-CM02.
 

Ekstra stemme
Art.nr.: bE, DK, NL, AU, UK, US, FI, FR, IT, DE, NO, PL, PO, RU, ES, SE

Ekstra sprog til din MagniLink S TTS HD. bemærk, at der altid følger 
et sprog + engelsk med. Tilgængelige sprog er:  
 
belgisk-hollandsk (Ellen), dansk (Ida), hollandsk (Claire, Xander), 
australsk-engelsk (Karen, Lee), britisk-engelsk (Serena, Daniel), 
amerikansk-engelsk (Samantha, Jill, Tom), finsk (Mikko), europæisk-
fransk (Virginie, Thomas), italiensk (Silvia, Paolo), tysk (Yannick, Steffi, 
Anna), norsk (Stine), polsk (Agata), portugisisk (Raquel), russisk 
(Milena), spansk (Monica, Diego) og svensk (Alva, Oskar).
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TILbEHøR TIL MagniLink Vision

TILbEHøR TIL

MagniLink Vision
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TILbEHøR TIL MagniLink Vision

LVI-skærm 18,5”* 
Art.nr.: MLV-A103

Højkvalitetsskærm fra LVI, udviklet til brugere med nedsat syn. Den 
fås med refleksfrit glas, fremragende skarphed og kontrast, lyse 
kanter og et design, der passer til din MagniLink Vision. HD (720p). 
Holder/fod følger ikke med.

LVI-skærm 23”*

Art.nr.: MLV-A104

Højkvalitetsskærm fra LVI, udviklet til brugere med nedsat syn. Den 
fås med refleksfrit glas, fremragende skarphed og kontrast, lyse 
kanter og et design, der passer til din MagniLink Vision. Fuld HD 
(1080p). Holder/fod følger ikke med. 

MagniLink Vision 3-knapspanel 
Art.nr.: MLV-A105

Integreret panel til MagniLink Vision-skærme med 3 ergonomiske, 
følsomme knapper med en blød og alligevel fast følelse, når man 
trykker på dem. Til brugere, der søger let betjening.

MagniLink Vision 2/3-knapspanel
Art.nr.: MLV-A106 / MLV-A106-3**

Integreret panel til MagniLink Vision-skærme med knapper for 
uovertruffen lethed i betjeningen. Vælg mellem 2 eller 3 knapper 
(den tredje knap betjener on/off-funktionen og dette panel tilbyder 
16 forudindstillede zoom-positioner).  
 

MagniLink Vision 5-knapspanel
Art.nr.: MLV-A107

2 knapper (MLV-A106)

3 knapper (MLV-A106-3)**

Integreret panel til MagniLink Vision-skærme med 5 ergonomiske, følsomme knapper 
med en blød og alligevel fast følelse. Til brugere, der ønsker optimal kontrol, og som 
ønsker at få mest muligt ud af deres MagniLink Vision.

*Skærmarm/skærmfod skal bestilles separat – se side 11. 
**MLV-A106-3 kun kompatibel med enheder, der er produceret 2013-07-01 og senere.
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TILbEHøR TIL MagniLink Vision

Eksternt kontrolpanel Læsekamera
Art.nr.: MLV-A110A

Eksternt kontrolpanel med store højkontrastfølsomme 
knapper for nem styring af læsekameraet. Måske synes du, 
det er praktisk at bruge det sammen med en bordmonteret 
holder til ekstern betjeningsboks (MLV-A116).

Eksternt kontrolpanel Læsekam/split
Art.nr.: MLV-A110b

Eksternt kontrolpanel med store højkontrastfølsomme 
knapper for nem styring af læsekameraet/splitfunktionen. 
Følger med i MLVSP-systemer. 

Eksternt kontrolpanel Læse/dist/split
Art.nr.: MLV-A110C

Eksternt kontrolpanel med store højkontrastfølsomme 
knapper for nem styring af læse-/distancekameraet/split-
funktionen. Følger med i MLVST-systemer.

Holder til eksternt kontrolpanel
Art.nr.: MLV-A116

Giver mulighed for at montere det eksterne kontrolpanel 
lige foran bordet, hvilket giver ekstra plads på bordet.
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+

LS

TILbEHøR TIL MagniLink Vision

Skærmarm / fod
Art.nr.: T005 / MLV-A115

Skærmarm: robust, fleksibel skærmarm. bordbeslag. 
Passer til alle LVI-skærme. 
Skærmfod: roterbar, højdejusterbar skærmfod. Passer 
til alle LVI-skærme.

MLV DVI-switch 
Art.nr.: MLV-A100

DVI-switchen giver mulighed for at skifte billedet på skær-
men mellem to forskellige kilder, dvs. læsekameraet og 
computeren.  
 

MLV Hardware splitsæt 
Art.nr.: MLV-A111A

Giver brugeren mulighed for at opdele billedet mellem 
distancekamera, læsekamera og en skærm/computer. 
Løsningen er sammenlignelig med MLV Split-systemer. 
Omfatter eksternt kontrolpanel (MLV-110b), hardware 
splitboks og kabler. 

Mobil læsesupport
Art.nr.: LM / LS

Fleksibel support til dokumenter, foldere, brochurer, bil-
leder og meget mere. Justerbar vinkel og højde. Uafhæn-
gigt tilbehør, der passer til alle der arbejder med doku-
menter. Vægt: 2,0 kg (LM) / 3,6 kg (LS) 
Dimensioner: 38 x 31 cm (LM) /  40 x 43 cm

Justerbar 
vinkel

ANDET TILbEHøR
LM

Justerbar højde
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TILbEHøR TIL MagniLink ZIP

TILbEHøR TIL

MagniLink ZIP
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Trolleytaske til ZIP
Art.nr.: ZIPbAG

Trolleytaske designet eksklusivt for MagniLink ZIP med 
udtrækshåndtag og hjul, så den er let at transportere. 

Batteri til MagniLink ZIP
Art.nr.: ZIPbAT

batteri, så du kan bruge din MagniLink ZIP uden en stik-
kontakt i op til 2,5 timer. batteritype: Li-ion. Leveres med 
alle nødvendige kabler. Ladetid: 2,5 timer.  
Dimensioner: 18 x 12 x 1,3 cm.

TILbEHøR TIL MagniLink ZIP
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TILbEHøR: MagniLink Borde

TILbEHøR: 

MagniLink Borde
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TILbEHøR: MagniLink Borde

MagniLink Bord 60 x 60
Art.nr.: F20

bord, der passer til MagniLink læsekamerasystemer. 
Justerbar højde. 4 hjul medfølger. Høj kvalitet. 
 

MagniLink Bord 60 x 80
Art.nr.: PV05-03 / PV06-01 / PV05-02

bord i en robust kvalitet til brug med læsekamera- 
systemer. Fås med motoriseret (PV05-03), mekanisk 
(PV06-01) eller manuel (PV05-02) højdejustering. 
 

MagniLink Bord 70 x 100
Art.nr.: PV05-09

bord i en robust kvalitet til brug med læsekamerasyste-
mer. Motoriseret højdejustering. 
 
 

MagniLink Bord 70 x 100
Art.nr.: PV06-07 / PV05-08

bord i en robust kvalitet til brug med læsekamera- 
systemer. Vælg mekanisk (PV06-07) eller manuel (PV05-
08) højdejustering.



LVI Tilbehør DK 130930

I prislisten kan du se mere om priser og få en komplet oversigt over alt 
tilbehør fra LVI. For yderligere oplysninger om vores produkter og 
kontaktinformationer kan du besøge nogle af vores hjemmesider: 
  
www.lvi.se 
www.lvi.dk 
www.lvi.be 
www.lvi.ch
www.lowvision.fi
www.lvideutschland.de 
www.lviamerica.com 

 


