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Redan 1972 konstruerade LVIs grundare en av de allra första läskamerorna i världen. Sex år 
senare, 1978, grundades LVI Low Vision International AB, med visionen att  göra vardagen 
enklare för personer med synnedsättning. Vi håller fast vid vår vision och är idag en av världens 
ledande tillverkare av synhjälpmedel.

2014 är vårt produktsortiment bredare och mer konkurrenskraftigt än någonsin. Vår portabla 
läs- och avståndskamera MagniLink S erbjuder den absolut senaste tekniken på marknaden 
och en oöverträffad bildkvalitet. Dessutom har vi introducerat vår första läsmaskin, MagniLink 
Voice, som är enastående enkel att använda och erbjuder en nyskapande design som 
snarare för tankarna till en designmöbel än ett hjälpmedel.  
 
Alla våra MagniLink-produkter utvecklas och tillverkas på vårt huvudkontor i Växjö. Det ger  
oss kontroll över hela produktkedjan och bidrar till vår höga kvalitet och anpassningsförmåga. 
Därför erbjuder vi minst tre års garanti, vilket är en trygghet för användaren.  Vi har sälj-
kontor i Sundbyberg, Umeå och Växjö och är genom våra olika servicepartners dessutom väl 
representerade i hela Sverige. Vi kan därför erbjuda installation, produktdemonstrationer 
och utbildning över hela landet.

LVI Academy
Vi startade redan på 80-talet arrangemanget LVI-dagarna; en möjlighet till fortbildning 
för personal inom synrehabilitering, där vi erbjuder föreläsningar med både lokal och 
internationell touch. Nu kör vi även igång produktrelaterad utbildning under namnet LVI 
Academy. Läs mer om detta på sidan 42.   

På www.lvi.se finns utöver den senaste produktinformationen alltid demoversioner av alla 
mjukvaror för fri nedladdning. Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev, så att du kan vara säker 
på att få del av våra nyheter och övrig information.

Magnus Bringhed
Marknadschef

Vi har lång erfarenhet av att vara först

Magnus Bringhed
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Läskameror / MagniLink S

Diskret design

Alltid oberoende!
Vår portabla läs- och avståndskamera MagniLink S har en 
modern design som gör att den passar in i alla samman-
hang. Den är helt modulbaserad och kan anpassas för varje 
användares behov. Därför är den lika optimal att använda i 
skolan som i hemmet eller på arbetsplatsen.

Dessutom är den mycket enkel att fälla ihop och packa ned, 
så att den enkelt kan flyttas mellan olika platser. MagniLink S 
ger dig kontroll – och gör dig oberoende av omgivningen. 
 
Den är byggd... för dig!
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Passar både Mac och PC



Den nya MagniLink S är allt du kan förvänta dig av marknadens ledande 
portabla läskamera. Den fälls ihop på några sekunder och kan enkelt flyttas 
mellan hemmet, skolan och arbetsplatsen. Den senaste tekniken skapar en 
fantastisk bildkvalitet och gör det enkelt och snabbt att koppla den till en 
dator eller bildskärm. Dessutom kan den läsa upp text och spela in video. 

MagniLink S har belönats med det prestigefulla designpriset reddot award 2013 för sin 
modulbaserade design, som gör det möjligt att anpassa den för varje användares behov. 
Användaren kan välja mellan olika kameror, funktioner och anslutningsmöjligheter.  
MagniLink S är också mycket enkel att fälla upp eller ihop och den kan placeras tätt intill  
en laptop, vilket sparar plats på skrivbordet.  
 

Prisbelönt, användarvänlig design

Läskameror / MagniLink S
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USB3.0-anslutning ger 10x snabbare över-
föring än USB 2.0 och ger tillsammans 
med HDMI-anslutning en snabb och stabil 
dataöverföring. MagniLink S drivs via USB- 
uttaget. Därför behövs inget batteri eller 
strömadapter, vilket också innebär lägre vikt. 

Den senaste tekniken
60 digitala helbilder per sekund eliminerar 
eftersläpning på skärmen och skapar till-
sammans med hög ljusstyrka och kontrast, 
högkvalitativ, högupplöst och ljuskänslig 
kamera samt HDMI-anslutning, en lugn och 
behaglig bild med skarpa kanter.

Fantastisk bild – vårt signum

MagniLink S – allt du väntar dig!

Passar både höger- 
och vänsterhänta

Synnedsättning Användningsmiljö H S A
100% syn 0% syn



MagniLink S är mycket enkel att fälla ihop  
och ta med – vart du än ska. Strömadapter 
behövs inte eftersom systemet drivs via ett 
vanligt USB-utag. En smart två-i-en-väska 
medföljer, som rymmer både tillbehören 
och en laptop.

Suveränt enkel att ta med

Flera smarta tillbehör erbjuds, t ex en 
dockningsstation – med eller utan läsbord. 
Plugga in MagniLink S i dockningsstationen 
och börja arbeta direkt. På baksidan finns 
fördragna kablar till dator/vägguttag, bild-
skärm och en extern kontrollpanel (ingår). 
Perfekt för den som ofta flyttar systemet 
mellan olika platser.

Smarta tillbehör
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Taktila knappar

Fällbara stödben tar
minimal skrivbordsyta

Viktiga detaljer i  
kontrasterande orange

Teleskop-
funktion

Läs- och avståndskamera 
med spegelfunktion och 
textuppläsning

Rymmer en laptop

       Kan fås som ett 
  Split-system med en 
extern avståndskamera

Med en dockningsstation blir systemet
både stationärt och portabelt!



Läskameror / MagniLink S
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*kontrolleras via datorns tangentbordExtern kontrollpanel finns som tillbehör

Artikelnr Produktnamn Anslutningar Integrerad  LED TTS Pris exkl
   kontrollpanel   moms 

MLS-C01 MLS Computer SD USB3.0 * - - 21 900 kr
MLS-M01 MLS Monitor SD HDMI Ja - - 26 500 kr
MLS-M02 MLS Monitor HD HDMI Ja Ja - 25 900 kr
MLS-CM01 MLS Comp/Mon SD HDMI/USB3.0 Ja Ja - 26 900 kr
MLS-CM02 MLS Comp/Mon HD HDMI/USB3.0 Ja Ja - 29 900 kr
MLS-CM03 MLS TTS HD HDMI/USB3.0 Ja Ja Ja 32 500 kr
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MagniLink S Monitor  
MagniLink S Monitor ansluts direkt till en 
bildskärm. Perfekt hemma för den som vill 
läsa tidningar, recept eller medicinburkar, 
titta på foton, lösa korsord och utföra hand-
arbeten mm.

MagniLink S Computer  
Denna modell ansluts till valfri PC eller Mac 
och är därför smidig att använda för den 
som ofta har sin läskamera med sig och 
använder den tillsammans med en bärbar 
dator, t ex studenter. 

MagniLink S TTS 
Textigenkänning och tal ger både ökad 
läshastighet och uthållighet. Texten pre-
senteras i valfri layout på monitorn och kan 
läsas upp i datorns högtalare/hörlurar. Välj 
mellan medföljande eller externa röster. 
Även menyerna har talstöd. Modellen kan 
anslutas till både dator och monitor och är 
idealisk för alla som ibland vill vila ögonen, 
luta sig tillbaka och få texten uppläst. 

MagniLink S Computer Monitor  
För den som använder sin läskamera både i 
jobbet/skolan och i hemmet är denna modell 
ett bra val. Under arbetsdagen kan den t ex 
kopplas till en bärbar dator för att sedan 
anslutas till en bildskärm där hemma. För-
slagsvis via en dockningsstation.

Anpassad för varje användare



Läskameror / MagniLink Vision 

MagniLink Vision är ett modernt modulbaserat läskamerasystem med prisbe-
lönad design som kan anpassas för olika användare. Det finns i tre olika grund-
varianter: MagniLink Vision, MagniLink Vision TTS och MagniLink Vision Split. 

MagniLink Vision – möjligheternas system

Alla Vision-modeller har en design som både  
sticker ut och smälter in. Alla sladdar är dolda 
och konstruktionen med helgjutet aluminium 
bidrar både till den visuella upplevelsen och  
den höga kvaliteten. 

Kontrollpanelen med taktila knappar eller  
vred är bekvämt placerad under skärmen* 
och är därför alltid både synlig och lättåt-
komlig. Höjd, vinkel, färg och förstoringsgrad 
är alla enkla att justera. Det väldesignade 
läsbordet med mjukt rundad framkant är 
bekvämt att vila händerna på och bidrar till 
en idealisk arbetsposition.

MagniLink Vision ger en fantastisk bild-
upplevelse med hög upplösning, klara 
färger och svårslagen bildskärpa. Våra läs-
kameror, den egenutvecklade bildskärmen 
och en rad olika tekniker (se texten t h) sam-
verkar till en jämn, stabil bild i alla lägen. 

Våra användare är olika, exempelvis när 
det gäller ålder, behov och synnedsättning. 
Därför finns konfigurationsprogrammet EUC,  
som gör det möjligt att specialanpassa varje  
system (läs mer t h) efter dess användare. 
Dessutom kan användaren välja mellan olika 
kameror, monitorer och paneler.

Design och kvalitet Bildkvalitet och anpassning

1 MagniLink Vision 3 MagniLink Vision Split2 MagniLink Vision TTS

Delad skärmbild (split)

Läser upp text

10 Synnedsättning Användningsmiljö H S A
100% syn 0% syn



Varje produkt är testad för att bildkvaliteten 
ska bli optimal. Användaren kan även reglera 
enheten ytterligare. ROPC reglerar färger, 
kontraster och minimerar flimmer. Endast 
tillgänglig för modeller med 5-trycks panel.

Reading Optimized Picture Control 
(ROPC) 

Dynamic Picture Control reducerar ljuset 
från enheten och passar personer som är 
ljuskänsliga. DPC är det bästa valet för läsning 
av texter på runda föremål, exempelvis 
etiketten på en medicinburk. 

Dynamic Picture Control
(DPC)

Ett konfigurationsprogram som individuellt kan 
modifiera inställningarna efter användarens 
preferenser när det gäller förstoring (max + min), 
referenslinje (färg + tjocklek), ljus och hur många 
färger man vill använda sig av. 

Detta ger användaren ett bättre system, samtidigt 
som det medger suverän flexibilitet och sparar mycket 
tid, både vid utprovning och recirkulering.

End User Configuration 
(EUC) 

All aluminum och alla plastdetaljer är 
återvinningsbara och enheten uppfyller kraven 
för RoHS, WEEE, ErP och REACH. LVI Low 
Vision International är också certifierat enligt 
ISO 14001. 

Miljövänlig

MagniLink Vision – i skolan

MagniLink Vision – i hemmet

MagniLink Vision – på arbetsplatsen

*Extern kontrollpanel, som placeras på bordet, finns som tillval
11



Läskameror / MagniLink Vision läskameror 

Redan i grundversionen är MagniLink Vision en av marknadens bästa läskameror, 
med erkänt hög bildkvalitet, användarvänlig, modern design och hög kvalitet i 
såväl konstruktion som detaljer. Dessutom kan varje användare välja sin egen 
kombination av kamera, bildskärm och kontrollpanel. 

1 MagniLink Vision Läskameror 

MagniLink Vision är ett modulbaserat 
system som är mycket anpassningsbart för 
att passa lika bra för den äldre hemanvän-
daren som för yngre personer som behöver 
använda systemet i skolan eller på arbets-
platsen.  
 
Den som söker ett lättanvänt och prisvärt 
system som ska användas i hemmet och 
helst inte vill ha för många funktioner att 
hålla reda på kan t ex välja en enklare lösning 
med HR-upplöst kamera, 18,5” monitor och 
en kontrollpanel med tre vred. 

En mångsidig läskamera På motsvarande sätt kan den som söker ett 
mer avancerat system välja HD-upplöst läs-
kamera, 23” monitor och en kontrollpanel 
med 5 tryckknappar.

Följande val kan göras:

•	 Kamera: HR- eller HD-upplösning
•	 Bildskärm: 18,5” eller 23”*

•	 Frontpanel: 2 eller 3 vred, 3 eller 5 tryck 
alternativt extern kontrollpanel.

Dessutom kan systemet konfigureras ytter-
ligare med den medföljande EUC-program-
varan (se föregående sida). 

* Önskas annan storlek, kan valfri extern skärm anslutas.
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Välj mellan 2 vred och 2 
eller 3 tryckknappar 

Extern kontrollpanel Vår allra mest lättan-
vända kontrollpanel 
med 3 vred och fasta 
förstoringslägen

Synnedsättning Användningsmiljö H S A
100% syn 0% syn



Benämning  MagniLink Vision
(HD-kamera, 23” skärm, 5-tryck panel)

Art nr   MLV-12
Pris exkl moms 24 400 kr

Mjukt rundat läsbord 
som är bekvämt att vila 
händerna på

Friktions- 
bromsar i  
X- och Y-led

LED-belysning från  
sidorna ger jämn, 
skuggfri belysning

Välj mellan högupplöst 
HR- eller HD-kamera

Egenutvecklad low 
vision-anpassad 
widescreen-monitor

Taktil, lättåtkomlig kontroll-
panel med vred eller tryck-
knappar

Ljusa skärmkanter 
skapar kontrast mot 
bilden
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Benämning  MagniLink Vision
(HR-kamera, 18,5” skärm, 2-vrid panel)

Art nr   MLV-02
Pris exkl moms 19 900 kr



Med en talfunktion till MagniLink Vision 
kan en text läsas upp tecken för tecken, 
ord för ord, rad för rad eller stycke för 
stycke. Tal och text är synkroniserade och 
förstoringsgrad, färger samt kontrast kan 
justeras samtidigt. Därför är det enkelt att 
aktivt följa med i texten, men det går också 
bra att luta sig tillbaka och lyssna till hela 
texten – med de inbyggda högtalarna eller 
med anslutna hörlurar.

Med MagniLink Vision TTS (Text To Speech) erbjuds det bästa av två världar – 
en av marknadens vassaste läskameror och en läsmaskin i samma produkt. Det 
innebär ökad läshastighet och uthållighet samt avslappnad läsning. Perfekt 
för den som tycker att det är ansträngande att läsa längre texter på skärmen.

2 MagniLink Vision Text To Speech 
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Anslut hörlurar när du inte vill störa/störas.Luta dig tillbaka och få texten uppläst.

Benämning  MagniLink Vision
   Text To Speech

Art nr   MLV-13
Pris exkl moms 38 500 kr

Läskameror / MagniLink Vision TTS 

MagniLink Vision Text To Speech har:
•	 Enkel hantering – samma knappar 

kontrollerar talfunktion och läskamera. 
•	 Pekskärm som vid beröring snabbt växlar 

mellan läskamera- och talfunktion.
•	 Smart Start – ser till att samma text inte 

blir uppläst två gånger.
•	 Funktion för läsning av papper som 

placerats snett (upp till +/- 20º) eller 
upp och ned. 
 

•	 Möjlighet att öppna/spara text på USB 
(medföljer).

•	 Möjlighet att lägga till fler språk i efter-
hand (svenska och engelska ingår).

•	 Tyst läge – texten scrollas fram på 
skärmen och användaren kan följa med 
utan att behöva flytta läsbordet/pappret.

Ett bekvämt val

Synnedsättning Användningsmiljö H S A
100% syn 0% syn



Läskameror / MagniLink Vision Split 
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Många möjligheter
MagniLink Vision Split är ett flexibelt system, 
som levereras med splitbox, kontrollpanel, 
läskamera (HR eller HD) och/eller avstånds-
kamera (SD eller HD), monitor (18,5” eller 
23” full HD), samt med eller utan läsbord.   
 
Avståndskameran kan fås med bords- eller 
väggfäste och monitorn kan beställas med 
arm eller fot. Den generösa arbetshöjden 
under läskameran gör det enkelt att t ex  
bläddra i en A4-pärm. Alla funktioner styrs  
från en användarvänlig kontrollpanel och  
systemet kan också anslutas till en inter-
aktiv whiteboard. En annan smart detalj är 
att det är möjligt att nå hela datorns skriv-
bord när det visas i splitläge på skärmen.

3 MagniLink Vision Split

MagniLink Vision kan också utökas med en splitfunktion som möjliggör växling 
och delning av skärmbilden mellan läskamera och dator (PC/Mac). Systemet 
kan även byggas ut med en avståndskamera och blir då ett utmärkt 
ergonomiskt hjälpmedel i skolan.

Optiskt centrum
MagniLink Vision Split har låg initial försto-
ring, vilket ger full översikt. När avstånds-
kamerans förstoringsgrad eller delnings-
förhållande på skärmbilden ändras, behålls 
fokus i bildens optiska centrum. 

Till skillnad från andra lösningar på mark-
naden, beskärs aldrig bildens centrum. 
Därför riskerar inte användaren att ”gå 
vilse” i bilden vid in- eller utzoomning.

MagniLink Vision Split Student i klassrummet MagniLink Vision Split på arbetsplatsen

Prisexempel en kamera (HR) och 18,5” moni-
tor: 27 900 kr. Prisexempel med två kameror 
(HD+HD) och 23” monitor: 57 900 kr.
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Synnedsättning Användningsmiljö H S A
100% syn 0% syn



MagniLink Zip är en elegant och hopfällbar läskamera som är lätt att placera 
och bära med sig. Den tidlösa designen och den unikt låga vikten i 
kombination med dess portabilitet, gör MagniLink Zip attraktiv i alla miljöer 
och optimal både hemma och i skolan.

Foldable & light
Genom ett par enkla grepp fälls MagniLink
Zip ihop till en smidig portabel enhet, utan
att några verktyg behöver användas. Den 
medföljande väskan gör det mycket enkelt 
att flytta enheten mellan olika platser. 

Flexible & bright
MagniLink Zip har en tidlös design som 
smälter in i många miljöer. Den ljusstarka 
skärmen kan vinklas, vilket ger en god 
ergonomi. 17” TFT widescreen och läsbord 
med friktionsbromsar gör att MagniLink Zip 
trots den nätta designen och låga vikten, är 
en ”riktig CCTV”.

Flera modeller
Förutom standardmodellen erbjuder vi 
även en HD-version, MagniLink Zip HD, 
som har absolut bästa bildkvalitet. Den 
högre upplösningen ger skarpa kontraster, 
fantastisk färgåtergivning och en flimmerfri 
bild oavsett förstoringsgrad. 

MagniLink Zip Duo inkluderar en avstånds-
kamera som kan fästas på skärmen, eller 
vid sidan av systemet. 

 

Läskameror / MagniLink Zip
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MagniLink Zip – stationär och hopfällbar

Synnedsättning Användningsmiljö H S A
100% syn 0% syn



Benämning MagniLink Zip MagniLink Zip HD MagniLink Zip Duo

Art nr MLZIP-AD MLZIP-HD-AD MLZIPDUO-AD 

Kamera SD HD SD | SD  
Förstoring 2,8-40x 1,6-60x 2,8-40x
Distanskamera Nej Nej 0,3-4,5x
Vikt 7 kg 7 kg 8 kg
Referenslinje Ja Ja Ja

Pris exkl moms 19 900 kr 23 900 kr 29 900 kr

17



Läsmaskin / MagniLink Voice
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Titta den snackar!
MagniLink Voice är en läsmaskin med en banbrytande,  
elegant design som snarare för tankarna till en stilmöbel  
än till ett hjälpmedel. 

Dessutom är den snabb och extremt enkel att använda:
Tryck bara på den stora orangefärgade knappen och  
texten blir uppläst!  



MagniLink Voice  
Smakfull läsmaskin 
för smakfulla hem

19



Läsmaskin / MagniLink Voice

MagniLink Voice – läser tryckt text

Den är lättanvänd 
MagniLink Voice är oerhört enkel att 
använda. Lägg texten på plats, tryck på 
den stora oranga OCR-knappen och texten 
blir uppläst! Det kan inte bli enklare!
 

Den är snabb
MagniLink Voice är läsmaskinen med sam-
ma höga prestanda som du förväntar dig 
av alla LVI-produkter. Starta läsmaskinen  
och skanna – hör hur snabbt det går!    

Den är elegant 
Stilren design med mjukt naturmaterial 
som passar in i alla miljöer – i köket, var-
dagsrummet eller på kontoret.   

Anpassad till användaren
MagniLink Voice går att anpassa till den 
enskilda användaren genom att justera 
läshastighet, volym, ljudprofiler, röster, ljus 
etc – även själva menyn är konfigurerbar.

MAGNILINK VOICE väcker uppmärksamhet med sin fokus på enkel-
het, hög prestanda och design. Låt oss presentera MagniLink Voice 
– den användarvänliga läsmaskinen som överträffar förväntningarna.

MagniLink Voice har

 • talstöd för alla funktioner

 • automatisk språkidentifiering

 • utmärkt skärpedjup
 • möjlighet att bläddra i stora 

 böcker under kameran
 • stöd för läsning av fel- 

 placerade dokument
 • anpassningsbara menyer  

 för maximal enkelhet

20

Snygg tygklädsel

Superenkel hantering: 
Tryck här för att lyssna!



Smarta tillbehör

Välj ljudprofil
Högkvalitativa svenska och engelska röster  
ingår. Det finns flera olika ljudprofiler att  
välja på. MagniLink Voice har även stöd för
SAPI5, vilket gör det möjligt att använda  
externa röster, såsom Acapela/infovox4. 

Hittat den här knappen?  
Då har du lärt dig använda 
den – bara tryck för att lyssna 
på valfri, tryckt text!

21

•	 Batteri 
Batteri med upp till 5 timmars driftstid. 
Beställs tillsammans med produkten  
(MLVOICE-BAT) eller som tillbehör.  
Art. nr: MLVOICE-A100 
 

•	 Pappersstöd 

Pappersstöd gör det enklare att känna 
var pappret ska placeras för högsta  
skanningshastighet och precision. 
Art. nr: MLVOICE-A105 

•	 Extern USB-knapp 

Extern USB-knapp för maximal bekväm-
lighet. Tryck på knappen för att skanna. 
Art. nr: MLVOICE-A101 

•	 Hörlurar 

Lyssna till text utan att störas av omgiv-
ningen eller vice versa. 
Art. nr: MLVOICE-A104

Art. nr Benämning Pris exkl moms 
MLVOICE MagniLink Voice AC 21 900 kr 
MLVOICE-BAT  MagniLink Voice med batteri 24 900 kr 
MLVOICE-A100  Batteri (tillbehör) 3 000 kr  

Synnedsättning Användningsmiljö H S A
100% syn 0% syn



Portabel läskamera / MagniLink Visus
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Utmärkt bildkvalitet
MagniLink Visus levereras med AMOLED 
bildskärm på 3,4” eller 4,3”. Kameran på 
3 megapixel (HD) behåller kontrast och 
skärpa oavsett förstoring.

Enhandsgrepp
Den innovativa designen förenar ergonomi
och användarvänlighet – alla knappar kan 
nås med tummen i ett enhandsgrepp. 
Därför behöver inte produkten hållas med 
två händer vid byte av funktion. Handtaget 
är gummerat för att ligga väl i handen.

Bekväm läsning
Det utfällbara stödbenet ser till att bilden
inte skakar under läsning och gör det enkelt 
att förflytta sig i text. Därför kan MagniLink 
Visus användas för att läsa även lite längre 
textstycken.

MagniLink Visus har en flytande lins som
blixtsnabbt anpassar bildskärpan när 
avståndet till texten ändras. Upp till sju 
gångers förstoring, valbara artificiella
färger samt två kontrastlägen ger bekväm 
läsning. Laddare för både vägguttag och 
USB medföljer.

Benämning MagniLink Visus 3.4

Art nr MLVISUS3,4 

Förstoring 1,3 - 5,5 x
Vikt 168 gr

Pris exkl moms 3 900 kr

Benämning MagniLink Visus 4.3 

Art nr MLVISUS4,3 

Förstoring 1,5 - 7 x
Vikt 198 gr

Pris exkl moms 4 900 kr

MagniLink Visus är en smidig elektronisk förstoringsapparat – alla funktioner
styrs med en hand. Bildskärmen och den högupplösta kameran har bästa kvalitet, 
vilket gör det enkelt att använda MagniLink Visus för att läsa prislappar i affären, 
text på medicinburkar eller menyn på restaurangen. Med det inbyggda stöd-
benet kan den även användas för lite längre textavsnitt.

MagniLink Visus – ett ergonomiskt val

Alla funktioner nås med tummen

Synnedsättning Användningsmiljö H S A
100% syn 0% syn
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Portabel läskamera / CANDY 5 HD

Smidig och lätt elektronisk förstoringsapparat med 5”-skärm, avståndsläge, 
klar och tydlig bild och medföljande lässtöd. Med Candy 5 HD blir det enkelt 
att läsa restaurangmenyer, prislappar i butiken eller texten på medicinburkar. 
Spegelfunktion underlättar vid make-up etc. 5 bilder kan sparas. Stor klocka.

Candy 5 HD – stor och tydlig HD-display

Stor och tydlig 
5” display

Lässtöd medföljer

Benämning CANDY 5 HD

Art nr G500S 

Förstoring 1,0 - 22 x
Vikt 280 gr

Pris exkl moms 7 900 kr

Spegelfunktion – perfekt vid make-up etcSpara upp till 5 bilder och ta dem med dig

Synnedsättning Användningsmiljö H S A
100% syn 0% syn



Etikettläsare / PenFriend  

Praktisk och bekväm
Med Penfriend blir det enkelt att märka upp 
och identifiera saker som livsmedel, film- 
och musiksamlingar, spela in inköpslistor 
eller lämna ljudmeddelanden. Märkningen 
görs på självhäftande etiketter och kan 
spelas upp direkt – ingen dator behövs. 
Meddelandena kan ha obegränsad längd 
och internminnet på 4 GB rymmer över 
250 timmars inspelningar. 127 etiketter i 
varierande storlekar och former medföljer. 
Kläder kan märkas, men observera att 

PenFriend använder ett röstmärkningssystem som låter användare spela in 
och spela upp information på självhäftande etiketter. Med bara fyra knap-
par är den mycket enkel att lära sig och hantera.  

etiketterna inte kan 
köras i tvättmaskin. 
Extra etiketter finns att köpa till i förpack-
ningar om 380 etiketter. Penfriend har 
inbyggda högtalare och USB-kabel, hals-
snodd och 2 st AAA-batterier medföljer. 
Via en dator finns även möjlighet att ladda 
ner MP3-filer, inklusive böcker och musik. 

PenFriend – röstmärker etiketter

BookSense – lyssna när du vill!
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Benämning PenFriend 

Art nr PENFRIEND 
Pris exkl moms 990 kr

Synnedsättning Användningsmiljö H S A
100% syn 0% syn



DAISY-spelare / BookSense

Praktisk och bekväm
BookSense är fullspäckad med praktiska 
funktioner. Det går att lyssna på radio, ljud-
böcker och musik. Tid och datum kan 
avlyssnas via en enkel knapptryckning även 
då BookSense är avstängd. Flera typer av 
filformat kan läsas upp, allt från dokument 
och HTML-sidor till ljudfiler. Alla typer av 
DAISY-format stöds också, inklusive stöd 
för uppmärkningssystem för kapitel, avsnitt, 
stycke eller sida.

Dessutom finns kontroll av läshastighet, 
möjlighet att lägga in röstanteckningar, 
bokmärken etc. Med den inbyggda, hög-
kvalitativa mikrofonen blir det möjligt att 
spela in vad som helst – när som helst och 
mikrofonens känslighet kan anpassas för 

BookSense är en lätt och kompakt DAISY-spelare med många  
smidiga funktioner, enkel hantering och bra batterikapacitet.  
Finns i två modeller.

olika situationer. BookSense har också en 
3,5 mm ingång (line-in) för anslutning av 
extern mikrofon eller ljudkälla för ännu 
bättre ljudkvalitet. Batteriet, som både är 
utbytbart och uppladdningsbart klarar upp 
till tolv timmars kontinuerlig användning.

Modellen BookSense XT erbjuder även 
bl a inbyggt flashminne (4 GB), bluetooth 
(t ex för anslutning av trådlösa hörlurar eller 
högtalare) och FM-radio med upp till sex 
förinställda kanaler.

BookSense – smart DAISY-spelare

Benämning BookSense BookSense XT

Art nr BOOKSENSE-SE BOOKSEN-XT-SE

Storlek 112x55x15 mm 112x55x15 mm 
Vikt 115 gram 115 gram
Färg Röd Vit

Pris exkl moms 2 700 kr 3 450 kr
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Stereohögtalare

Synnedsättning Användningsmiljö H S A
100% syn 0% syn

Fulladdad  
efter bara 2,5h



DAISY-spelare / Plextalk

Plextalk Pocket PTP1 

Nätt DAISY-spelare med minneskort, WiFi, 
fickminne och mp3-spelare med smidig 
nummerskiva. Spelar in i DAISY-format, 
vilket ger helt nya möjligheter att organisera 
även längre inspelningar. Med Plextalk 
Pocket PTP1 kan du även lägga in rubriker 
under inspelning, eller i efterhand. 2 GB 
minneskort ingår.  

Plextalk PTN2
DAISY-spelare med tydliga knappar som 
kan spela upp och läsa information från
CD, minneskort och USB. PTN2 har ett 
tydligt och taktilt märkt CD-fack och ljud-
stöd i och med den inbyggda talsyntesen. 
Den har även uppladdningsbara batterier 
som har ca fem timmars batteritid och 
insomningsfunktion. 

Plextor är tillverkare av både stationära och portabla DAISY-spelare. Även 
inspelningsutrustning med inriktning på DAISY-produktioner ingår i deras 
sortiment. Här följer två exempel på deras produkter. 

Benämning  Plextalk Pocket PTP1

Art nr   54065

Minne   2 GB
Storlek  112x55x15 mm
Vikt   110 gram
Färg   Vit eller svart

Pris exkl moms 2 896 kr
 
Benämning  Plextalk PTN2

Art nr   54066

Minne   Stöd för 32 GB SD/USB
Storlek  170x219x56 mm
Vikt   1,3 kg

Pris exkl moms 3 296 kr
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Plextalk – stationär och portabel DAISY

Synnedsättning Användningsmiljö H S A
100% syn 0% syn



Milestone 212
Milestone 212 är en enkel och kompakt 
DAISY-spelare med variabel hastighet, 
smidig hantering och endast fem stora 
taktila knappar. Den är dessutom upp-
graderingsbar till fickminne. Milestone 212 
väger endast 49 gram och du förvarar den 
smidigt i en ficka eller runt halsen. 

I priset ingår ett externt minneskort (2 GB 
och Koss hörlurar. 

Milestone 312
Med funktioner som bland annat text 
till ljud, variabel hastighet, gå-till-sida-
funktion, upp till 32 GB minne och snabb 
nedladdning, är den mycket lämplig för 
personer med synnedsättning eller läs- 
och skrivsvårigheter. Den som söker ett 
professionellt kommunikationsverktyg kan 
med Milestone 312 dessutom samla all 
dokumentation på ett ställe.

I priset ingår ett externt minneskort (2 GB), 
Koss hörlurar och USB-kabel.

Milestone är en DAISY-spelare, Mp3-spelare och ett fickminne med enkla 
användargränssnitt som är laddade med många möjligheter. Milestone har 
en behaglig design och utmärkt ljudkvalitet.

DAISY-spelare / Milestone

Benämning  Milestone 212

Art nr   54105

Minne   upp till 32 GB
Storlek  85x54x14 mm
Vikt   49 gram

Pris exkl moms 2 796 kr
 
Benämning  Milestone 312

Art nr   54104

Minne   upp till 32 GB
Storlek  85x54x14 mm
Vikt   49 gram

Pris exkl moms 3 996 kr
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Milestone – 49 gram lätt DAISY-spelare

Synnedsättning Användningsmiljö H S A
100% syn 0% syn



Eurobraille / Esys 40 / Esys 40 Light

Esys 40
Esys 40 är en av de mest kompletta punkt-
displayerna på marknaden och samtidigt 
en av de mest portabla, med en totalvikt 
på endast 500 g.

Displayen på 40 celler med cursor routing har 
integrerat braille-tangentbord och trådlös 
bluetooth teknik som möjliggör användning 
tillsammans med mobiltelefon eller laptop. 
Bland funktionerna finns kalender, kalkylator 
och plats för ett minneskort av typen mini-SD 
som kan användas för att spara och flytta 
dokument mellan enheten och en dator.  

Esys har utmärkt användarvänlighet tack 
vare sitt inbyggda braille-tangentbord på 
tio tangenter samt två joysticks för enkel 
navigering i exempelvis menyer och de fyra 
navigeringshjulen för att läsa och utforska 
skärmen. Tack vare automatiskt viloläge 
håller batteriet för flera dagars användning.

EsysLight
Esys 40 Light har samma funktioner som 
Esys 40, men saknar punktinmatning, 
kalender och kalkylator. Light-varianten är 
vidare inte konstruerad för att skriva med, 
utan endast avsedd för läsning.

Eurobraille är en fransk tillverkare av punktdisplayer, som erbjuder flera olika 
modeller av mycket hög kvalitet. Finns i storlekarna 12, 24, 40, 64 och 80 celler.

Benämning Eurobraille Esys 40 

Art nr ESYS40
Pris exkl moms 49 000 kr 

Benämning Eurobraille Esys 40 Light

Art nr ESYSLIGHT
Pris exkl moms 32 000 kr

Kompatibla program
•	 JAWS (Windows)
•	 Window Eyes (Windows)
•	 SuperNova (Windows)
•	 Voice over (Apple Mac, iPhone och iPad)
•	 MobileSpeak (Symbian & Windows mob)
•	 Talks (Symbian)
•	 Linux

Esys 40

Esys 40 Light

28

Eurobraille Esys kompletta punktdisplayer

Synnedsättning Användningsmiljö H S A
100% syn 0% syn



Benämning  Index Everest

Art nr   EVEREST
Skriver   290 sidor per timme
Vikt / Storlek  13,8 kg / 56x18x45 cm 
Pris exkl moms 27 000 kr 

Benämning  Index Basic-D

Art nr   BASICD
Skriver   300 sidor per timme
Vikt / Storlek  9,5 kg / 52x25x12 cm
Pris exkl moms 20 500 kr

Benämning  Index Braille Box

Art nr   BRAILLEBOX
Skriver   800 sidor per timme
Vikt / Storlek  50 kg / 52x57x75 cm 
Pris exkl moms 99 000 kr

Benämning  Duxbury

Art nr   DUXBURY
Pris   6 950 kr
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Punktskrivare / Index

Index Everest 

Lättanvänd och snabb dubbelsidig punkt-
skrivare med lösblad för läsning eller 
bind-ning. Ljudhuv (golvmodell) finns som 
tillbehör. LVI erbjuder även punktpapper i 
olika utföranden, exempelvis i A4-storlek.

Index Basic-D
Lättanvänd punktskrivare som skriver snabbt 
ca 300 s/h). Den ställs in med svenskt tal och 
knapparna är märkta med både svart- och 
punktskrift. Används för dubbelsidigt traktor-
matat papper. Ljudhuv, både i bords- och 
golvmodell, finns som tillbehör.

Braille Box
Index senaste modell är en väldesignad 
punktskrivare med låg ljudnivå och hög 
skrivhastighet (800 sidor/h). Utrymme för  
400 papper i lager. Den är därför ett mycket 
bra val för utskrift av större volymer. 

Duxbury Braille Translator
Lättanvänd mjukvara som omvandlar doku- 
ment till punktskrift. Världens mest sålda 
Braille-editor – 130 språk stöds. Mjukvaran 
fungerar i alla Windows-versioner. 

Index svensktillverkade punktskrivare kan anslutas till datorn på flera sätt. 
Förutom skrivar- och serieport finns USB- och nätverksport. Den inbyggda 
nätverksporten gör att punktskrivaren kan anslutas direkt till nätverket med 
en egen IP-adress. Det ingår numera även stöd för utskrift av taktil grafik.

Index punktskrivare 

Synnedsättning Användningsmiljö H S A
100% syn 0% syn
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Programvara / Mac

iMax är den kompletta lös-
ningen för Mac! Hämta en 
demo på www.lvi.se

Programvara Mac
Skärmförstorare och skärmläsare för Mac-användare. LVI säljer egna program-
varor under namnet MagniLink och är också återförsäljare för programvaror från 
andra tillverkare. Många av dem kan laddas ned som demoversioner på www.lvi.se. 



MagniLink iMax är en mjukvara som ger 
personer med synnedsättning en komplett 
lösning för Mac. MagniLink iMax är i kombi-
nation med MagniLink läskameror ett mycket 
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Programvaran MagniLink iMax är, i kombination med en läskamera från LVI, 
ett komplett och unikt synhjälpmedel för Mac-användare. Flera fördelaktiga  
funktioner gör användningen av din Mac enklare.

Använd din Mac till max!
MagniLink iMax erbjuder förstoring, 
kontrastförstärkning, muspekarinställningar 
och skärmläsning med högkvalitativa 
talsynteser.  

Anpassningsbart & flexibelt
Synnedsättningar av olika slag kräver 
specifika funktioner och inställningar. 
MagniLink iMax innehåller en rad använd-
bara funktioner för att möta olika behov 
och ger dig möjlighet att variera skärm-
läget. Exempelvis finns bilddelning, stöd 
för dubbla skärmar, helbildsläge, flera 
högkontrastlägen samt en rund och 
fyrkantig lins-zoom.
 

Spännande funktioner
MagniLink iMax har även inbyggd doku-
mentläsare som ger dig möjlighet att få 
text uppläst och förstorad i ett separat 
fönster via funktionen Speak Selection. 
Du kan spara texterna, t ex som Mp3-filer 
för att senare spela upp dem i iTunes eller 
ladda upp dem på iPod, iPad eller CD.  

Benämning  MagniLink iMax

Art nr   MLIMAX

Systemkrav  Mac OS X, v. 10.6*

Röster   Infovox iVox v. 4**

Förstoring  1,5-36x
Färglägen  Naturliga + 4 artificiella

Pris exkl moms 3 900 kr  

 
* Eller senare versioner. ** Fem röster ingår.

MagniLink iMax – mjukvaran för Mac

Programvara Mac

Komplett lösning för Mac

Synnedsättning Användningsmiljö H S A
100% syn 0% syn
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Programvara / Mac

Infovox iVox
Infovox iVox är en innovativ och lättanvänd 
allt-i-ett-lösning för användning på Mac-
datorer. Den innehåller Acapelas talsynteser, 
som med tydliga och behagliga röster 
läser upp textbaserad information i realtid. 
Infovox iVox ger användaren en portabel 
USB-lösning och tre lokala installationer i 

Infovox iVox

ZoomText Mac
Förstoringsprogram för Mac som erbjuder 
upp till 36x förstoring av allt som syns på  
skärmen. Enkelt att använda och erbjuds 
med rabatt till den som redan har en 
ZoomText-licens för PC.

ZoomText Mac

samma produkt. Infovox iVox har ett brett 
utbud av manliga och kvinnliga röster, fler 
än 100 röster på 31 olika språk. Användaren 
får fritt välja upp till fem röster. Det ger möj-
lighet att tillgodogöra sig information även 
på andra språk samt att man får chansen att 
lära sig ett nytt språk.

Benämning  Infovox iVox 4

Art nr   IVOX
Pris exkl moms 2 690 kr

Benämning  ZoomText Mac

Art nr   ZTMAC
Pris exkl moms 2 800 kr
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Programvara PC
Skärmförstorare och skärmläsare för PC-användare. LVI säljer egna programvaror 
under namnet MagniLink och är också återförsäljare för programvaror från andra 
tillverkare. Många av dem kan laddas ned som demoversioner på www.lvi.se. 

Programvara / PC



Programvara / PC

Våra utbildningar 
ger en flygande 
start i programmen  
 
LVI erbjuder kurser i flera av våra prog-
ram genom LVI Academy. Våra erfarna 
kursledare ger en bra introduktion av  
programmen och ser till att alla som 
deltar i utbildningen snabbt kan komma 
igång och bli effektivare användare. 

Vid samtidig beställning av program-
vara och utbildning ger vi dessutom 
rabatt på valfri utbildning. 
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På bilden visas mjukvaran MagniLink S (se 
sidan 6) som med textuppläsning ger goda 
förutsättningar för ökad läshastighet, läsuthål-
lighet och läsförståelse.



ZoomText Magnifier
Ett av världens populäraste förstorings-
program, med en förstoringsgrad på 1,25  
- 36 gånger. Bra webbsökfunktion, där det  
t ex är möjligt att söka och skumma sig 
igenom webbsidor efter specifika ord och  
fraser och få utvalda textavsnitt upplästa.

ZoomText Magnifier/Reader
En helhetslösning med förstoringsprogram 
och talsyntes. Se och hör vad du gör i alla 
applikationer och vila dina ögon när du får 
dokument, webbsidor och e-mail upplästa 
i bakgrunden – eller spara texterna som 
ljudfiler och överför dem till din surfplatta/
mobiltelefon. 

 

ZoomText Express
ZoomText Express är ett enklare förstorings-
program för datorn, som erbjuder upp till  
2 gånger förstoring. 

Infovox4
Infovox4 är en innovativ och lätthanterlig 
allt-i-ett-lösning för användning på olika 
datorer. Den innehåller Acapelas talsynteser, 
som med tydliga och behagliga röster 
läser upp textbaserad information i realtid. 
Infovox4 ger användaren en portabel USB-
lösning och tre lokala installationer i samma 
produkt.

Infovox4 har ett brett utbud av manliga 
och kvinnliga röster, mer än 50 röster på 
24 olika språk. På svenska erbjuds t o m 
olika dialekter. Användaren får fritt välja 
upp till fem röster. Det ger möjlighet att 
tillgodogöra sig information även på andra 
språk samt att man får chansen att lära sig 
ett nytt språk.

Infovox4 ZoomText

Programvara / PC
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iZoom v.5
iZoom är en prisvärd och lättanvänd 
programvara som kombinerar förstoring 
och tal. Röster på svenska och engelska 
från Nuance medföljer. 

iZoom ger en klar text oavsett förstoring. 
Programmet visar webbsidor och e-post 
på ett enkelt sätt med ”SmartAlign”, en 
funktion som inte kräver att du måste rulla 
horisontellt eller läsa punkter som sträcker 
sig utanför fönstret. 

En stor fördel med iZoom är att USB-
versionen startar direkt – helt utan instal-
lation. Detta gör det möjligt att använda 
iZoom på vilken dator som helst, även på 
offentliga platser som annars brukar spärra 
installation av nya program. Dina användar-
inställningar såsom förstoringsgrad eller 
färg sparas även automatiskt på USB-min-
net när du byter dator.

iZoom kan även fås som fleranvändarlicens. 
Välj valfritt antal licenser fritt i samma nätverk.
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Benämning Infovox4

Art nr INFOVOX4
Pris exkl moms 8 450 kr

Benämning ZoomText Magnifier
 CD USB

Art nr ZT10M ZT10M-USB
Pris exkl moms 3 795 kr 4 795 kr

Benämning ZoomText Magnifier/  
 Reader
 CD USB

Art nr ZT10M/R TM/R-USB
Pris exkl moms 5 595 kr 6 495 kr

Benämning ZoomText Express

Art nr  ZTEXPRESS
Pris exkl moms 795 kr

Benämning iZoom på USB 

Art nr IZOOMUSB-SE
Pris exkl moms 3 900 kr

Benämning iZoom på CD 

Art nr IZOOMCD
Pris exkl moms 2 900 kr

iZoom

Programvara / PC



Benämning  SuperNova Access S.

Art nr   046US4
Pris exkl moms 10 900 kr

Benämning  SuperNova Screen R.

Art nr   046HS4
Pris exkl moms 7 900 kr

Benämning  SuperNova Magnifier

Art nr   046LS4
Pris exkl moms 3 500 kr

Benämning  SuperNova Reader M.

Art nr   046PS4
Pris exkl moms 5 200 kr
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SuperNova från Dolphin är den mest kompletta lösningen med både försto-
ring och skärmläsare. Med de fyra olika programvarianterna från endast enkel 
förstoring till en avancerad kombinerad lösning med förstoring och skärmläsare 
(tal och punkt) passar SuperNova alla typer av användare, oavsett synnedsättning. 

Kristallklart – och precis som 
du vill ha det
Det förstorade innehållet blir kristallklart 
och skarpt tack vare SuperNovas unika True 
Font-teknologi. Programmet förstorar  från 
1,2 x till 60 x och har stöd för två (eller fler) 
bildskärmar. Det finns möjlighet till avan-
cerade anpassningar till tredjeparts-
programvaror vid exempelvis arbetsplats-
anpassningar. I versionerna med talsyntes 
ingår flera röster på både svenska och 
engelska.

SuperNova erbjuds i följande versioner och 
kan levereras via upplåsningskod, DVD-skiva 
eller USB-minne:

•	 SuperNova Access Suite – komplett 
lösning med förstoring och skärmläsare 
med tal och punkt

•	 SuperNova Screen Reader – skärmläsare 
med tal och punkt

•	 SuperNova Magnifier – endast förstoring
•	 SuperNova Reader Magnifier – försto-

ring med talstöd

ett utmärkt val tillsammans 

med esys braille-displayer!

Programvara / PC

SuperNova

Styrning av punkt-
skriftsskärm stöds



Programvara / PC

JAWS 
JAWS är ett skärmläsningsprogram som 
fungerar med alla Windows-versioner 
och styrs med hjälp av kortkommandon, 
talsyntes och punktdisplay.

JAWS är kompatibelt med marknadens 
flesta talsynteser, som t ex Acapela Infovox 
och Nuance Realspeak. Programmet 
används också ofta tillsammans med 
en punktdisplay och stödjer det flesta 
fabrikaten som exempelvis Eurobraille.

Med flera inställningsmöjligheter och 
förprogrammerade scripts kan Jaws 
användas i många Windows-applikationer, 
som Microsoft Office, Adobe, Mozilla 
Firefox etc.

Benämning TangoTouch

Art nr TANGOTOUCH
Pris exkl moms 700 kr

Tango Touch
Tango Touch är en programvara framtagen 
för den som vill träna upp sin förmåga att 
använda tangentbord för PC. Tango Touch 
erbjuder åtskilliga anpassningsmöjligheter. 
Talstödet kan anpassas vad gäller val av 
röst, volym och talhastighet.

Programmet innehåller övningar och orien-
tering för bland annat funktions- och 
kontrolltangenter, kombinatonstryckningar, 
markör samt numeriskt tangentbord. Med 
enkla kommandotangenter och möjlighet 
att använda Tango Touch i valfritt ordbe-
handlingsprogram fungerar programmet 
perfekt hemma, i skolan och på syncentraler.

Tango Touch är kompatibelt med Windows 7, 
Vista, XP och 2000 med Microsoft Speech 
SAPI 5. Det stöder t ex talsyntesen Infovox.

Benämning JAwS standard

Art nr JAWS
Pris exkl moms 14 900 kr

Benämning JAwS Pro

Art nr JAWSPRO
Pris exkl moms 17 900 kr

JAwS Skärmläsare Tango Touch
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Programvara / PC

Dolphin Guide
De flesta vill kunna använda en dator, men många känner sig ovana, eller 
obekväma med att använda den. Med Dolphin Guide kan du snabbt komma 
igång med att använda datorn för att t ex skicka e-post och surfa på Internet.

Alla nödvändiga funktioner
Programmet startar så snart datorn har 
startat upp och användaren kommer därför 
aldrig i kontakt med Windows. Guide är 
smidigt och överskådligt, med enkla menyer.  
Oavsett om man skickar e-post, använder 
kalendern, surfar på nätet eller något annat, 
så lotsar Guide användaren igenom hela 
processen på ett enkelt sätt.

Talfunktion och förstoring är inbyggt i 
programmet och det är därför enkelt att 
få texten i valfri storlek. En talsyntes läser 
upp menyer och det du skriver på skärmen. 
Dessutom har Guide ett inbyggt hjälpsystem, 
som du alltid når genom att trycka på F1-
tangenten.

Följande funktioner erbjuds:
•	 Skicka, ta emot och läsa e-post
•	 Surfa på Internet
•	 Scanna och läsa tryckt text
•	 Skriva brev och andra dokument
•	 Lyssna på radio via Internet 

•	 Åtkomst till Legimus samt möjlighet att 
läsa DAISY-böcker direkt i Guide (fr v 9).

•	 Guide finns i en version med stöd för 
punktdisplay (gäller från Guide v 9).

•	 Spela upp CD, DVD och MP3-filer
•	 Administrera kalender/kontakter
•	 Förstora handskrivna dokument/bilder 

•	 Hjälp med stavningskontroll och ordbok
•	 Använda miniräknare

Benämning  Dolphin Guide

Art nr   GUIDE
Pris exkl moms 5 000 kr

Guide – visar vägen till datorn

Programvara / PC
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Perfekt lösning för oerfarna datoranvändare

Synnedsättning Användningsmiljö H S A
100% syn 0% syn
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Programvara mobil
För mobila användare finns flera bra lösningar som gör smartphonen tillgänglig  
– program som förstorar, förstärker och läser upp innehållet för användaren.
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Programvara / Mobil

Mobile Magnifier
Ett förstoringsprogram för mobiltelefoner 
som bland annat erbjuder olika skärm-
layouter, förstoring mellan 1,25 - 16 gånger 
och sju färgscheman. 

Mobile Speak
En svensktalande skärmläsare för mobil-
telefoner med Acapela talsyntes, där 
menyerna blir navigerbara och informa-
tionen tillgänglig genom ljud. Mobile 
Speak stödjer även mobiler med pek-
skärmar. 

Mobile Speak Gold
Inkluderar Mobile Speak, Mobile 
Magnifier, Mobile Daisy Player och 
Colour Recognizer. 

Talks & Zooms
Ett paketerbjudande som innehåller både 
Talks och Zooms, som är ett skärmläsnings-
program med talsyntes respektive förstoring 
och Daisy-spelare till mobiltelefon och 
smartphone. Programmet fungerar med 
mobiltelefoner med operativsystemet 
Symbian 60 och kan fås med licens knuten 
antingen till IMEI-nummer eller SIM-kort. 

De vanligaste funktionerna finns som 
kortkommandon och du kan smidigt surfa 
på internet, använda talsyntes under 
pågående samtal, sätta bokmärken, läsa 
Word-dokument och mycket mer. 

I paketet ingår rösten Ingemar från Acapela 
samt rösten Alva från Vocalizer. 

Benämning Mobile Magnifier 

Art nr MMAGN
Pris exkl moms 400 kr

Benämning Mobile Speak

Art nr MSPEAK
Pris exkl moms 2 150 kr

Benämning  Mobile Speak Gold

Art nr  MSPEAKGOLD
Pris exkl moms  2 500 kr

Benämning Talks & Zooms - IMEI

Art nr TALKS
Pris exkl moms 2 700 kr

Benämning Talks & Zooms - SIM

Art nr TALKS-SIM
Pris exkl moms 3 600 kr

Mobile Speak... Talks allt-i-ett-lösning

Programvara mobil

Synnedsättning Användningsmiljö H S A
100% syn 0% syn



Utbildning och installation: LVI Academy
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LVI Academy omfattar flera olika utbildningsalternativ för både användare och för-
skrivare. Vi erbjuder såväl färdiga kursprogram på fastställda datum och platser 
som skräddarsydda utbildningar, individuellt utformade för varje deltagare. 

LVI Academy – ett brett utbildningsprogram

Efter mer än 35 år i branschen har vi stor 
erfarenhet och kunskap inom synområdet 
som vi gärna delar med oss av på på våra 
kurser. 

Det innebär att vi också kan erbjuda en unik  
totallösning; individuellt anpassade synhjälp- 
medel tillsammans med skräddarsydda  
utbildningar som skapar de bästa förutsätt-
ningarna för ett effektivt arbete – i skolan, 
hemmet eller arbetet.

Våra erfarna och pedagogiska handledare 
ser till att våra kurser är lika professionella 
i sin utformning som sociala och engage-
rande. För visst är det mycket roligare att  
lära sig nya saker om man har trevligt under 
tiden? 
 
Varmt välkommen till LVI Academy! Se vår 
webbplats, eller beställ vår kurskatalog för 
aktuell information om våra olika utbild-
ningsalternativ.
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Exempel på våra olika kurser

Kurser för dig som arbetar med 
personer med nedsatt syn

Vi erbjuder flera kurser för dig som i ditt 
arbete möter personer med nedsatt syn. På 
dessa kurser får du en god orientering om 
de olika hjälpmedel som finns på marknaden 
och den kunskap du behöver för att kunna 
rekommendera rätt produkt till rätt person. 

Läskameror 
Här lär du dig hur läskameror fungerar, hur 
de är uppbyggda, hur de kan användas av 
och anpassas för olika användare. Vi går 
igenom och förklarar tekniska begrepp.

Översikt programvaror
På marknaden finns en mängd programva-
ror för användare med nedsatt syn. Vad kan 
de och hur kan användaren på bästa sätt dra 
nytta av dem? Vad skiljer dem åt och vad är 
det för nyheter i de senaste versionerna?

Kurser för dig som använder ett 
synhjälpmedel

Oavsett om du nyligen, eller sedan lång tid  
tillbaka, har drabbats av nedsatt syn, så har 
vi flera kurser som kan hjälpa dig att bli en 
effektivare användare. Exempel på dessa är:

•	 MagniLink iMax
•	 Dolphin Guide
•	 AiSquared ZoomText
•	 Dolphin SuperNova
•	 issist iZoom

Arbetsplatsanpassningar

På LVI har vi också stor erfarenhet av arbets-
anpassningar och kan självklart erbjuda olika 
lösningar – allt ifrån punktinsatser till en 
helhetslösning där vi hjälper till från start till 
mål. Detta kan ibland vara en smidig lösning, 
då bara en leverantör behöver användas. 
Kontakta oss för mer information.



LVI erbjuder hela sortimentet från GLAMOX LUXO. Nedan följer några utvalda 
exempel. Lamporna erbjuds i flera olika färger och levereras som standard med 
bordsfäste och ljuskälla. Som tillbehör finns golvstativ, väggfäste, bordsfot 
och olika tilläggslinser. Alla produkter från GLAMOX LUXO har fem års garanti. 

Belysning GLAMOX LUXO

LFM LED 3D / 5D
Dimbar förstoringslampa med låg vikt helt  
i metall. LED-ljus och flexibel fjäderbalan-
serad arm som ger lång räckvidd och gör 
det enkelt att ställa in exakt position. 

LFM-101
Allsidig armatur som passar i både hem- och  
kontorsmiljö.  Glaslins placerad i mitten av  
cirkellysröret, ger skuggfri belysning. Standard-
lins på 3 dioptrier ger 1,75 gångers förstoring. 
LFM-101 kan kompletteras med tillsatslins 4 D. 

Benämning   LFM LED 3 D

Art nr   LFL026102 
Pris exkl moms 1 650 kr

Benämning   LFM 101 3 D

Art nr   LFM000043
Pris exkl moms 1 421 kr

LFM-101

Förstorande belysning

Wave LED 3,5D / 5D
Förstoringslampa med dimbar energibespa-
rande LED-belysning, timer och 3D-funktion. 
3,5 eller 5 diopter glaslins.  
 
 

KFM LED 3D / 5D
Avancerad dimbar förstoringslampa från 
Glamox Luxos senaste generation med energi-
besparande LED-belysning och timer. 3 eller 5 
diopter glaslins. LED modulerna är dimbara 
1–100%. 

Benämning   wave LED 3,5 D

Art nr   WAL025948 
Pris exkl moms 3 385kr

Benämning   KFM LED 3 D

Art nr   KFL026034
Pris exkl moms 3 060 kr

LFM LED KFM LEDWave LED

44 Synnedsättning Användningsmiljö H S A
100% syn 0% syn



Terea
Kompakt skrivbordslampa med energi-
besparande LED-teknologi. Utmärkt ljus-
utbyte och ergonomiska egenskaper gör 
den till en optimal arbetsplatsbelysning.  
 

360
Skrivbordslampa med distinkt form och 
utmärkt funktion. LED-modulen ger ett 
brett, riktat ljus. Roterande bordsfot, 
flexibel arm och lamphuvud som stannar 
parallellt med bordsytan för en korrekt 
arbetsplatsbelysning. 360 är dimbar och 
har automatisk avstängning.

Verit
Utrustad med en parallellförd arm, som gör 
den flexibel att ställa in och hålla lamp-
huvudet i rätt position. Armen kan justeras 
och placeras i nästan vilken position som 
helst. HF-don ger användaren ett klart och 
flimmerfritt ljus.

se WWW.lvi.se FÖr Fler 
mOdeller OCH bilder

Arbetsplatsbelysning

Benämning   Terea

Pris exkl moms fr 1 595 kr

Benämning  360

Pris exkl moms 2 495 kr

Benämning   Verit

Pris exkl moms 780 kr

Terea 360 Verit

45Synnedsättning Användningsmiljö H S A
100% syn 0% syn



LVI erbjuder arbetsplatsbelysning från svenska Sun-Flex™, som utvecklar och 
tillverkar moderna produkter för moderna kontorsarbetsplatser. 

Belysning SUN-FLEX

Arbetsplatsbelysning

INLITETM LED
Toppmoderna INLITE™ LED kombinerar moderna, 
snygga linjer med funktioner som gör armaturen till  
ett effektivt arbetsredskap. Dimmerfunktion och reglage  
för justering av ljustemperatur och funktioner ger 
användaren möjlighet att göra helt individuella 
inställningar. 

Fyra förinställda lägen gör det enkelt att skifta mellan de 
vanligaste inställningarna: varm belysning (2800K-3000K), 
varm vit belysning (2500K-3300K), studiebelysning 
(6000K-7000K) och arbetsbelysning (4300K-5300K). 
INLITE™LED ger också äkta färgåtergivning (CRI>90).

Lättåtkomlig på armaturen finns en toppmodern display 
med eleganta touchkontroller som gör alla inställningar 
enkla och smidiga. Ett specialutvecklat filter gör dessutom 
ljuset helt bländningsfritt. 

Det finns även modeller med dockning som låter 
användaren ladda sin iPhone 4/4S, iPhone 5/5S/5C och 
Samsung med micro USB. Modellen finns i svart eller vitt 
utförande.

46

INLITETM LED, Svart
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SLIMLITETM LED
SLIMLITE™LED är en högkvalitativ produkt som både 
minimerar värmeackumulering och helt eliminerar irri- 
terande flimmer och skadligt UV-ljus. Utöver en elegant 
och estetiskt tilltalande design, är produkten utrustad 
med ett inbyggt filter som minimerar skuggor, reflektio-
ner och lindrar stress för ögonen som orsakas av skarpa 
kontraster på belyst yta.Optimala ljusförhållanden för den 
professionella arbetsplatsen erhålls 
genom en stor spridning av ljus  
över arbetsområdet. Den  
långa armen ger stor räck- 
vidd, flexibilitet och stabilitet.

Med de moderna och unika touch-
sensorerna styr man armaturens funktioner såsom 
dimmer, färgtemperatur och on/off. Tack vare dessa 
funktioner har man en armatur som går att justera 
helt individuellt utefter behov. Man kan också välja att 
använda den medföljande fjärrkontrollen och får på så 
sätt stor rörelsefrihet.

Benämning   InLite LED svart

Art nr   105105 
Pris exkl moms 1 690 kr

Benämning   Inlite LED vit

Art nr   105100
Pris exkl moms 1 690 kr

Benämning   Slimlite LED

Art nr   106100 
Pris exkl moms 2 290 kr

INLITETM LED, Vit

Synnedsättning Användningsmiljö H S A
100% syn 0% syn



MagniLink tillbehör

Tillbehör Tillbehör / MagniLink S

LVI erbjuder ett brett utbud av unika tillbehör som gör våra produkter effektivare, 
smartare och ännu mer användbara. Ett illustrerande exempel är MagniLink S 
dockningsstation, som i förväg är ansluten till dator och/eller bildskärm. På så 
sätt förvandlas den portabla MagniLink S till ett fullfjädrat stationärt läskamera-
system på ett ögonblick, när den ställs i dockningsstationen.  

Våra tillbehör är noggrant testade och pas-
sar våra MagniLink-produkter både när det 
gäller form och funktion. De gör det också 

enklare att hitta en produkt som verkligen 
passar för just dina behov och önskemål. 
Kontakta oss om du önskar mer information.
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MagniLink tillbehör

Tillbehör / MagniLink S

Extern kontrollpanel, liten
Art nr: MLS-A100. Pris: 1 600 kr

Extern kontrollpanel med högkontrasterande, taktila knappar för 
enkel manövrering av läs-/avståndskameran.  

Extern kontrollpanel, stor
Art nr: MLV-A110A. Pris: 1 600 kr

Extern kontrollpanel med stora, högkontrasterande taktila knappar 
för enkel manövrering av läs-/avståndskameran. Panelen medföljer 
dockningsstationen MLS-A101. 
 

Dockningsstation (upp till A3-storlek)
Art nr: MLS-A101 (inkl MLV-A110A). Pris: 4 000 kr

Läsbord med roterbar hållare. Fördragna kablar som ansluts direkt 
till dator/monitor. Extern kontrollpanel, bildskärmskabel och ström-
adapter medföljer. Omvandlar MagniLink S till ett stationärt system.
 

Dockningsstation utan läsbord
Art nr: MLS-A101CLAMP (inkl MLV-A110A). Pris: 3 000 kr

Roterbar hållare med fördragna kablar på baksidan som ansluts  
direkt till dator/monitor. Bordsfäste, extern kontrollpanel, bild- 
skärmskabel och strömadapter medföljer.

LVI monitor med strömadapter
Art nr: MLS-A103 (18,5”), MLS-A104 (23”). Pris: 2 500 kr / 3 500 kr.

Högkvalitativ monitor från LVI, utvecklad för användare med ned-
satt syn. Monitorn har matt, anti-reflekterande skärmyta, utmärkt 
skärpa och kontrast, ljusa skärmkanter och en design som passar 
till MagniLink S. 18,5”-monitorn har HD-upplösning (720p), medan 23”- 
monitorn har full HD (1080p). Monitorarm/fot beställs separat (ingår ej). 

Tillbehör MagniLink S

Docka in MagniLink S 
– och börja arbeta direkt! 

Low vision-anpassad 
med bl a matt skärm
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Gör MagniLink S  
BÅDE bärbar och  
stationär



Tillbehör MagniLink S

2-i-1 väska
Art nr: MLS-A105 (1 st ingår vid leverans). Pris: 900 kr.

Smart 2-i-1 väska utformad exklusivt för MagniLink S. Den större 
väskan rymmer MagniLink S, en 15,4” laptop och alla tillbehör. Den 
mindre kan användas separat. Detaljer i kontrasterande orange färg.

Monitorarm
Art nr: T005. Pris: 1 990 kr.

Robust, flexibel monitorarm, lämplig för LVIs monitorer  
(MLS-A103/MLS-A104). Bordsfäste medföljer.  
 

Monitorfot
Art nr: MLV-A115. Pris: 900 kr.

Roterbar och höjdjusterbar bildskärmsfot, lämplig för LVIs  
monitorer (MLS-A103/MLS-A104). Mycket solid.  
 

Mobilt läsbord i A4-storlek
Art nr: MLRT. Pris: 1 750 kr.

Portabelt och stilrent externt läsbord, som är enkelt att ta med sig.  
Passar pappersformat upp till A4-storlek. 
 

USB2 Y-kabel
Art nr: USB2.0-Y. Pris: 75 kr.

USB2 Y-kabel för att ansluta MagniLink S till dator som endast har 
USB2.0-anslutningar (och inte USB3.0). Kräver 2 st USB2.0-portar.

Tillbehör / MagniLink S Tillbehör / MagniLink S
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Två väskor i en! 



Tillbehör MagniLink S

Splitbox
Art nr: MLV-A111. Pris 5 000 kr.

Hårdvarusplit för MagniLink S Computer Monitor-modeller. Delar 
skärmbilden mellan t ex läskamera, extern avståndskamera och 
dator. Lösningen är jämförbar med MagniLink Vision Split.

TTS Text to Speech (läser upp text)
Art nr: MLS-A102. Pris 2 600 kr.

Bygger ut MagniLink S med en OCR-funktion som gör det möjligt 
att få tryckt text uppläst. Menyer med talstöd ingår. Not: kan en-
dast beställas till MLS-CM02 (MagniLink S Computer Monitor HD).

Extra språk
Art nr: BE, DK, NL, AU, UK, US, FI, FR, IT, DE, NO, PL, PO, RU, ES, 
SE. Pris: 700 kr/språk.

Extra språk till MagniLink S TTS HD. Notera att ett språk + engel-
ska alltid ingår. Följande språk kan beställas: 
 
Flamländska (Ellen), danska (Ida), nederländska (Claire, Xander), 
australiensk engelska (Karen, Lee), brittisk engelska (Serena, Dan-
iel), amerikansk engelska (Samantha, Jill, Tom), finska (Mikko), franska 
(Virginie, Thomas), italienska (Silvia, Paolo), tyska (Yannick, Steffi, 
Anna), norska (Stine), polska (Agata), portugisiska (Raquel), ryska 
(Milena), spanska (Monica, Diego) och svenska (Alva, Oskar).

Tillbehör / MagniLink S
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Tillbehör / MagniLink Vision Tillbehör / MagniLink Vision

Tillbehör MagniLink Vision

MagniLink Vision 3-tryckpanel 
Art nr: MLV-A105. Pris: 1 100 kr.

Integrerad frontpanel för MagniLink Vision monitorer med tre er-
gonomiskt utformade, taktila knappar med en mjuk, men distinkt 
känsla. Passar användare som söker enkel hantering. 

MagniLink Vision 2/3-vridpanel
Art nr: MLV-A106 / MLV-A106-3*. Pris: 1 100 kr.

Integrerad frontpanel med två eller tre vred för oslagbart enkel 
hantering. Panelen med två knappar har steglös förstoring, den 
med tre knappar har 16 fasta förstoringslägen (Vred nr 1 = av/på). 

MagniLink Vision 5-tryckpanel
Art nr: MLV-A107. Pris: 1 600 kr.

Integrerad frontpanel med fem ergonomiskt utformade, taktila 
knappar med en mjuk och distinkt känsla. För den som söker maximal 
kontroll och vill få ut så mycket som möjligt av sin MagniLink Vision.

LVI monitor – low vision-anpassad
Art nr: MLV-A103 (18,5”), MLV-A104 (23”). Pris: 2 500 kr / 3 500 kr.

Kvalitetsmonitor från LVI med matt, anti-reflekterande skärmyta, 
utmärkt skärpa och kontrast, ljusa skärmkanter och samma form-
språk som MagniLink Vision. Välj mellan 18,5” (HD 720p), eller 23” 
(full HD 1080p). Monitorarm/fot beställs separat (ingår ej).

MLV DVI-switch 
Art nr: MLV-A100. Pris: 2 000 kr.

DVI-switchen gör det möjligt att växla mellan två olika bildkällor på 
bildskärmen, exempelvis mellan läskameran och datorn.

3 vred (MLV-A106-3)*

2 vred (MLV-A106)

*MLV-A106-3 kompatibel med system tillverkade från och med 2013-07-01

Enklast möjliga hantering
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Tillbehör / MagniLink Vision

Tillbehör MagniLink Vision

Extern kontrollpanel läskamera
Art nr: MLV-A110A. Pris: 1 600 kr.

Extern kontrollpanel med stora högkontrasterande, taktila knappar för 
enkel manövrering av läskameran. Kan med fördel användas tillsam-
mans med en bordsmonterad hållare (MLV-A116 – se nedan).

Extern kontrollpanel läskamera/split
Art nr: MLV-A110B. Pris: 3 000 kr.

Extern kontrollpanel med stora högkontrasterande, taktila knappar för 
enkel manövrering av läskamera/splitfunktion. Ingår i alla MagniLink 
Vision Split-system. 

Extern kontrollpanel läs/avst/split
Art nr: MLV-A110C. Pris: 3 000 kr.

Extern kontrollpanel med stora högkontrasterande, taktila knappar 
för enkel manövrering av läskamera/split-funktion och avståndskam-
era. Ingår i alla MagniLink Vision Student-system (MLVST).

Hållare för extern kontrollpanel
Art nr: MLV-A116. Pris: 750 kr.

Möjliggör montering av kontrollpanelen framför bordet, vilket ger 
en ergonomisk placering och skapar extra bordsyta.

Monitorarm/-fot
Art nr: T005 / MLV-A115. Pris: 1 990 kr / 900 kr.

Monitorarm: robust, flexibel monitorarm. Bordsfäste. Passar  
alla LVI-monitorer. Monitorfot: roterbar bordsfot som är  
justerbar i höjd. Passar alla LVI-monitorer. Mycket stabil.
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Tillbehör / MagniLink Vision / Zip Tillbehör / MagniLink Voice

Tillbehör MagniLink Vision

+

MLV hårdvarusplit-paket 
Art nr: MLV-A111A. Pris: 7 500 kr.

Låter användaren dela skärmbilden mellan läskameran, avstånds- 
kameran och/eller datorn. Denna lösning är jämförbar med  
MagnIink Vision Split-system. Extern kontrollpanel (MLV-110B),  
hårdvarusplitbox och kablar ingår. 

Rullväska till MagniLink Zip
Art nr: ZIPBAG. Pris: 695 kr.

Rullväska som är exklusivt utformad för MagniLink Zip med utskjutbart 
handtag och hjul för enkel och smidig transport av MagniLink Zip.

Batteri för MagniLink Zip
Art nr: ZIPBAT. Pris: 1 950 kr.

Batteri som gör det möjligt att använda MagniLink Zip utan vägg-
kontakt i upp till 2,5 h. Levereras komplett inklusive alla nödvändiga 
kablar. Batterityp: Li-ion. Uppladdningstid: 2,5 h. Dimensioner: 18 x 
12 x 1,3 cm. 

Tillbehör MagniLink Zip



55

Tillbehör / MagniLink Voice

Tillbehör MagniLink Voice

Batteri 
Art. nr: MLVOICE-A100. Pris: 3 000 kr. 

Gör MagniLink Voice bärbar med ett batteri, som ger upp till fem 
timmars driftstid. Beställ batteriet tillsammans med produkten  
(välj modellen MLVOICE-BAT) eller som tillbehör.  
 

Pappersstöd 
Art. nr: MLVOICE-A105. Pris: 220 kr. 

Bekvämt stöd för papper som monteras under främre delen av 
MagniLink Voice. Pappersstödet underlättar vid placering av  
pappret för högsta skanningshastighet och precision. 

Extern USB-knapp 
Art. nr: MLVOICE-A101. Pris: 450 kr.  

För maximal enkelhet och bekvämlighet  finns en extern USB-
knapp som tillval. Tryck på knappen för att skanna. 

Hörlurar 
Art. nr: MLVOICE-A104. Pris: 300 kr. 

Hörlurar är användbara om du vill lyssna till text utan att störas av 
omgivningen eller tvärtom.



Tillbehör / övriga
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MagniLink bord 60 x 60 cm
Art nr: F20. Pris: 1 350 kr.

Bord som är lämpligt för MagniLink läskamerasystem. Justerbar 
höjd. Fyra hjul ingår.  
 

Bord för hem, arbete och skola
LVI erbjuder flera olika bord som passar för våra olika läskamera-
system och som ger maximal ergonomi. Borden finns i flera 
utföranden och kan t ex levereras med mekanisk eller elektrisk 
höjdjustering. De är också  anpassade för användning i hemmiljö 
respektive skol- och kontorsmiljö.

Kontakta oss, så hjälper vi dig hitta en lösning som motsvarar dina 
önskemål och behov. 

Aftershokz hörlurar 
Art nr: AS300. Pris: 550 kr.  

Hörlurar som leder ljud via kindbenet 
vidare till innerörat. Gör det möjligt 
att lyssna och samtidigt höra om-
givningen. Laddas via USB. 

Övriga tillbehör Bord



Tillbehör / övriga
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Övriga tillbehör Lässtöd, filterglas m m

Mobilt lässtöd
Art nr: LM. Pris: 950 kr.

Flexibelt stöd för dokument, pärmar, böcker, foldrar, bilder m m 
med justerbar höjd och vinkel. Oberoende tillbehör som passar  
alla som arbetar med dokument. Storlek: 38 x 31 cm. Vikt: 2 kg.

Stationärt lässtöd
Art nr: LS. Pris: 950 kr.

Flexibelt stöd för dokument, pärmar, böcker, foldrar, bilder m m 
med justerbar höjd och vinkel. Oberoende tillbehör som passar  
alla som arbetar med dokument. Storlek: 40 x 43 cm. Vikt: 3,6 kg.

Filterglasögon, NoIR
Art nr: U401-. Pris: från 190 kr.

Skyddar effektivt mot drag och kan användas över vanliga glas- 
ögon. Finns i en mängd färger och kan kompletteras med pola-
riserad yta. Hårdbehandlade mot repor och ger 100% UV-skydd.

Filterförhängen 
Art nr: F425-. Pris: från 275 kr.  

Filterförhängen är tillverkade i plast som är behandlad mot repor och 
skyddar 100% mot UV-strålning. Finns i flera färger. 

Justerbar höjd

Justerbar 
vinkel

Justerbar höjd

Justerbar 
vinkel

du kan vara berättiGad till  
synHJälpmedel utan kOstnad.  

 

se mer pÅ WWW.LVI.SE  
under länken kOntakt!



Tangentbord
LVI erbjuder tangentbord från ZoomText, 
LogicKeyboard och VIG-Keys, som alla har 
stora, tydliga tecken med antingen vitt på 
svart eller gult på svart. 

Tangentborden från LogicKeyboard erbjuds  
både till PC och Mac och har också två 
inbyggda USB-portar som kan användas för 
att ansluta ytterligare tillbehör. Kan fås med 
färgkombinationerna vitt på svart, svart på 
vitt, gult på svart och svart på gult. 

 
ZoomText tangentbord, gul bakgrund, 
svart text

Tillbehör / övriga

Benämning  Logic Keyboard vitt/sv

Art nr:   XLPRINT-WOB-SE
Pris exkl. moms 900 kr

Benämning  ZoomText Keyboard 
 Gul bakgrund, svart text

Art nr:   ZTKEYB-G
Pris exkl. moms 1 095 kr

Benämning  VIG-Keys tangentbord 
 Svart bakgrund, vit text

Art nr:   T007  
Pris exkl. moms 1 490 kr

Benämning  VIG-Keys tangentbord 
 Svart bakgrund, gul text

Art nr:   T008  
Pris exkl. moms 1 490 kr

Övriga tillbehör Tangentbord m m
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Logic tangentbord, 
olika utföranden
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Produktöversikt

Lättare synnedsättning Grav synnedsättning

Marknaden för low vision-produkter

Syn 45% Syn 30% Syn 15% Syn 0% 

Typ av
produkter

MagniLink- 
modeller

ML VoiceML Visus ML Vision Vision TTS

MagniLink S MLS TTS

Brailleprodukter

Optiska produkter

Elektroniska produkter

Mjukvara

Översikt Vilka produkter passar vem?



Tillbehör / Apple-tillbehör
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Läskameror
MagniLink S (se sid 6) passar utmärkt 
tillsammans med Apples Mac-datorer 
och är en bra kombination, inte minst för 
studenter. Även MagniLink Vision-serien  
(se sidorna 10-15) kan anslutas till Mac.

Vi ser en ökad efterfrågan på produkter som är anpassade för Apple-
produkter som Mac, iPhone och iPad. LVI har flera produkter och tillbehör 
som passar just Apples produkter.

Mjukvara
Vår egen programvara MagniLink iMax, 
som  är en skärmförstoringsprogramvara 
med talstöd, är helt och hållet utvecklad 
för Mac-datorer. Använd gärna MagniLink 
iMax tillsammans med en MagniLink S för 
en komplett lösning. 
 

Övriga tillbehör Apple



Keyboard Buddy för iPhone
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Benämning  iPhone 5 case svart

Art nr IPHONE5CASE
Pris exkl moms 800 kr

Benämning  iPhone 4 case svart

Art nr IPHONE4CASE
Pris exkl moms 650 kr

Benämning  iPhone 4 case vitt

Art nr IPHONE4CASE-W
Pris exkl moms 650 kr

Benämning  Keyboard Case för iPad

Art nr IPADCASE
Pris exkl moms 800 kr 

Keyboard Case för iPad
Smidigt tillbehör till iPad, som är storebror 
till det populära iPhone-tangentbordet. Lätt 
och slitstark aluminiumkonstruktion. Tangent- 
bordet har skön skrivkänsla och inkluderar 
Apples kommandoknappar på båda sidor 
om mellanslagstangenten samt svenska 
tecken.

Komplett tangentbord som dessutom 
skyddar skärmen. Ansluts trådlöst till iPad 
via Bluetooth och har inbyggt uppladdnings-
bart batteri som laddas enkelt via en mini-
USB-kontakt. 
 
Passar iPad 2, iPad 3 
och iPad 4, men ej 
iPad Air / iPad Mini

Skydd och tangentbord för din iPhone. 
Under det väldesignade fodralet döljer sig  
ett komplett, utskjutbart QWERTY-tangent-
bord, som kopplas trådlöst via Bluetooth 
till din iPhone 4/iPhone 5. 
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Alla våra MagniLink läskameror utvecklas 
och tillverkas i småländska Växjö – precis 
som de gjort ända sedan 1978. Då, liksom 
nu, använder vi förstklassiga material i våra 
produkter. På så sätt kan vi försäkra oss 
om att våra produkter alltid har den höga 
kvalitet som vi gjort oss kända för.

Men vi stannar inte där. Varje läskamera  
testas noggrant enligt vårt kvalitetssäkrings-
program före leverans. Därför kan du alltid 
vara säker på att våra produkter är felfria 
och individuellt inställda när de plockas 
upp ur lådan och installeras. 

LVI är sedan 1998 kvalitetscertifierade enligt 
ISO 9001 samt sedan 1999 miljöcertifierade 
enligt ISO 14001.

Detta kallar vi svensk kvalitet!

Made in Sweden
sedan 1978
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Levente Nemeti



Om LVI

Redan 1972 utvecklade Bernt Mannesson, som sedan hjälpte till att starta upp 
LVI 1978, det första svenska läs-TV-systemet MagniVision. Idag erbjuder LVI 
lösningar för hem, arbetsplats och skola över hela världen. På huvudkontoret i 
Växjö sker allt från utveckling till färdig produkt, samt försäljning och service.

Kontor
Vi har kontor i Växjö, Umeå och Sundby-
berg. Utomlands står våra dotterbolag och 
återförsäljare för försäljning och support. 
LVI har dotterbolag i Belgien, Danmark, 
Tyskland, Finland, Norge och Schweiz och  
verksamhet i ytterligare ett 30-tal länder. 
 

Demonstration
Kontakta oss gärna för en visning. Vi kan 
låna ut produkter för utprovning och vid 
behov även hjälpa till att medverka vid 
dessa tillfällen. Ni kan också besöka något 
av våra kontor eller de mässor vi deltar i.

Offerter/utbildning
LVI offererar enstaka produkter, specialan-
passningar eller helhetslösningar. Vi kan 
offerera kompletta lösningar för våra läs- 
kameror, till exempel lämpliga datorer, 
monitorer, belysning, programvaror, till- 
behör och utbildning.

Avtal
Våra produkter finns representerade genom 
olika avtal på www.hinfo.se, som ersätts av 
www.1177.se. 
 

Fritt val av hjälpmedel 
Fritt val av hjälpmedel kan ge möjlighet 
att själv välja att få en rekvisition för ett 
visst hjälpmedel. LVI är upplagda som 
Fritt-val leverantör på www.hi.se. 

Priser
Priserna i katalogen är angivna exklusive
moms. Vi reserverar oss för eventuella
prisförändringar och tryckfel. Saknar du 
artiklar eller priser i katalogen så kontakta 
oss gärna för en komplett prislista.
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LVI – i din tjänst sedan 1978



Garanti
LVI erbjuder 3 års garanti eller enligt gällande 
avtal (5 år för GLAMOX LUXO:s belysning).

Service
Genom en väl fungerande serviceorganisa-
tion kan vi snabbt hjälpa våra kunder. 
Utöver vår egen service i Växjö kan vi erbjuda 
hjälp genom våra servicebolag som finns  
i Bjursås (Falun), Eskilstuna, Luleå, Karlstad,  
Linköping, Njurunda (Sundsvall), Sundbyberg, 
Visby och Göteborg. 
 

Leverans och installation
Om annat ej avtalats ingår alltid fri leverans 
och installation av en utbildad serviceman 
vid köp av ett system från LVI.

ISO-certifiering
LVI är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 
och miljöcertifierat enligt ISO 14001.

Support
Vid frågor om programvaror, kontakta våra 
supporttekniker via support@lvi.se eller ring 
0470-72 77 07.

Brukargrupp
Vi strävar efter att ha en tät kontakt med dem 
som ordinerar, köper och använder våra 
hjälpmedel. LVI vill fånga upp synpunkter 
från marknaden för att ständigt förändra 
och utveckla våra produkter samt vår orga-
nisation. Kontakta oss gärna!
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läs mer pÅ WWW.lvi.se



Om LVI / Sälj och service
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Karin Katzler
Säljansvarig Mellersta
(Kontor Sundbyberg)

karin.katzler@lvi.se
Tel: 070-580 06 49

Niclas Svensson
Serviceansvarig
(Kontor Växjö)

service@lvi.se
Tel: 0470-72 77 09

Sverigeteamet – vi finns här för dig!

Helen Andersson
Marknadskoordinator
(Kontor Växjö)

order@lvi.se
Tel: 0470-72 77 00

Johan Granrot
Ansvarig LVI Academy
(Kontor Växjö)

johan.granrot@lvi.se
Tel: 0470-72 77 06
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Eva Öhman
Säljansvarig Norra
(Kontor Umeå)

eva.ohman@lvi.se
Tel: 090-200 90 09

Andreas Schönbeck
Säljansvarig Södra
(Kontor Växjö)

andreas.schonbeck@lvi.se
Tel: 0470-72 77 20

Magnus Bringhed
Marknadschef
(Kontor Växjö)

magnus.bringhed@lvi.se
Tel: 0470-72 77 10



LVI Low Vision International 
– hjälper dig se!

– HJÄLPER DIG SE!

LVI Low Vision International är en av världens 
ledande tillverkare av synhjälpmedel med uppdrag 
att göra vardagen enklare för människor med 
synnedsättning.

Vi är certifierade enligt ISO 14001 & 9001.

LVI Low Vision International
Verkstadsgatan 5
352 46 Växjö

Tel: 0470-72 77 00
Fax: 0470-72 77 25
E-post: info@lvi.se

www.LVI.SE


