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MagniLink Visus

Fantastisk billedkvalitet 
MagniLink Visus leveres med et nyudviklet 

display (AMOLED) på 3,4 ”eller 4,3”. 

Kamera med 3 megapixel bevarer kontrast 

og skarphed, uanset forstørrelse.

Alle funktioner med én hånd
Det innovative design kombinerer ergonomi 
og brugervenlighed – du kan nå alle knap-
per med tommelfingeren – og behøver 
derfor ikke at holde den i et to-hånds 
greb, når du skifter funktion. Håndtaget er 
gummibelagt for at være godt i hånden.

Bekvem læsning
Den foldbare støtteben sikrer, at billedet 

ikke ryster, mens du læser, og gør det let 

at flytte rundt i teksten. Det betyder, at du 

også kan bruge MagniLink Visus til at læse 

lange passager af tekst.

MagniLink Visus har også en flydende 
linse, som øjeblikkeligt justerer billedets 
skarphed, når du ændrer afstanden til 
teksten. Du får op til 7 x forstørrelse, en 
bred vifte af kunstige farver og kontraster 
og oplader til både væg og USB 
medfølger.

MagniLink Visus er en fleksibel elektronisk lup - du styr alle funktioner med 
én hånd. Skærmen og den høje opløsning er av bedste kvalitet, og gør 
det nemt at bruge MagniLink Visus til at læse prisskilte i butikken, tekst på 
medicinflasker eller menuen på restauranten. 



MagniLink Visus

Alla funktioner nås i 
ett enhandsgrepp

Utmärkt bild med 
AMOLED bildskärm

Flera kontrastlägen 
finns tillgängliga

Gummerat handtag 
för bästa grepp

Snabb uppstart

Ladda via USB/220V

Funktioner og fordele
Højeste billedkvalitet takket være en nyudviklet 

display (AMOLED), og 3 megapixel kamera 

Vælg mellem to skærmstørrelser - 3,4” eller 4,3” 

Op til 7 gange forstørrelse (5,5 gange for Visus 3.4)  

Brugervenlig og ergonomisk design 

Foldbar støtteben

Kamerafunktion til at tage billeder af tekst, der er 

svære at nå og læse det senere 

Hurtig start – du kan begynde at læse med det 

samme 

Batteri, der kan oplades via USB eller stikkontakt 

Mulighed for at slukke lyset, for eksempel for at 

læse på skærmen af en mobiltelefon 
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Model MLVISUS3,4 (Visus 3,4) HMI-nr 70051
 MLVISUS4,3 (Visus 4,3)   HMI-nr 70050

Skærmstørrelse 3,4” (Visus 3,4)
 4,3” (Visus 4,3)

Forstørrelse  1,3 x - 5,5 x (Visus 3,4) 
 1,5 x - 7 x (Visus 4,3)
 
Vægt 168 gr (Visus 3,4 )
 198 gr (Visus 4,3)

Dimensioner 200 x 65 x 30 mm (Visus 3,4) 
 220 x 80 x 30 mm (Visus 4,3)

Farver Naturlige farver, kontrast forstærket (positiv / negativ),   
 kunstige farver (en valgbar farve)

Batteri Indbyggede genopladelige lithium-ion batteri 90-230 V med 
 adapter til opladning via USB-port (inkluderet)

Opladningstid 3 h (Visus 3,4)
 4 h (Visus 4,3)


