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Aito videosuurennuslaite
Tämä kannettava videosuurennuslaite  
tarjoaa kaikki samat toiminnot kuin  
muutkin aidot videosuurennuslaitteet, 
kuten kitkajarruilla varustetun tukevan XY 
-pöydän, kohdistinviivan, verhot, heikko-
näköisille optimoidun näytön ja erino- 
maisen kuvanlaadun.

Sisäänrakennettu kaukokamera
Sisäänrakennettu kaukokamera on liikutel-

tavissa sekä pysty- että vaakasuunnassa.

Kevyt ja helppokäyttöinen
MagniLink Zip on helppo taittaa kokoon ja 
kuljettaa mukana. Kokoontaitettuna 
se on aikaisempaa mallia huo-
mattavasti pienempi. 13,3” 
malli on jopa 52 % mata-
lampi.

Kokoontaitettava MagniLink Zip on tunnettu kuvanlaadustaan ja käyttäjäys-
tävällisestä toiminnastaan. Näitä laadukkaita ominaisuuksia on nyt entises-
täänkin parannettu – ja myös joitakin uusia ominaisuuksia on lisätty. 

MagniLink Zip – parempi kuin koskaan

Erinomainen kuvanlaatu
Vaikka edellisen sukupolven MagniLink Zip 
oli kuuluisa kuvanlaadustaan, sitä ei voi 
edes verrata uusimpaan versioon. Olem-
me yhdistäneet kaiken kuvanparannuksen 
tietämyksemme Full HD -kameraan, jol-
loin tuloksena on paras milloinkaan nähty 
videosuurennuslaitteen kuvanlaatu.

Muotoilu
Muotoilua on modernisoitu, ja nyt se nou-
dattaa palkittua LVI-design-linjaamme*, 
joka esiteltiin MagniLink Vision -tuotteemme 
yhteydessä. ”Low vision” -ajattelua kehittä-
mällä syntynyt MagniLink Zip on ennen 
näkemättömän helppokäyttöinen.

Korkeus -52 %

Kätevä!
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Top 8 ominaisuutta ja etua
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Ominaisuudet

Kaikkien aikojen paras kuvanlaatu 

Full HD -kamera varustettuna useilla optisilla ja ohjelmistoteknisillä kuvan- 
parannustekniikoilla, joiden tuloksena saavutetaan kaikkien aikojen  
hämmästyttävin videosuurennuslaitteen kuvanlaatu. 

Kokoontaittuva ja kannettava – silti täysimittainen video-
suurennuslaite
Useista muista kannettavista videosuurennuslaitteista poiketen MagniLink Zip on 
täysimittainen suurennuslaite kaikkine tärkeine toimintoineen. 

Muotoilu
Suunniteltu muotoilultaan ja käyttötuntumaltaan miellyttäväksi. MagniLink Zip on 
voittanut arvostetun Red Dot Award palkinnon.  

Käyttäjäystävällinen
Intuitiivinen, kierrettävillä ja painettavilla säätimillä varustettu ohjauspaneeli tekee 
laitteesta ihailtavan helppokäyttöisen. Kokeneille käyttäjille on oma monipuolisia 
ominaisuuksia tarjoava käyttäjätila. 

Heikkonäköisille optimoitu näyttö
Näytössä on vaalea kehys, heijastamaton pinta, terävä ja korkeakontrastinen kuva 

sekä kirkkaudensäätö häikäisyherkille käyttäjille.

Markkinoiden paras XY -pöytä
MagniLink Zipin XY -lukupöytä on rakenteeltaan kaikkien aikojen ohuin, mutta  
se on yhtä vakaa ja laadukas kuin kaikki muut kitkajarruilla varustetut  
MagniLink XY -lukupöydät.

Modulaarinen
Valittavana on erilaisten käyttötarpeiden mukaan joko HD tai Full HD kamera 
akulla ja lukupöydällä tai ilman niitä.

Kaikki samassa paketissa
17" Full HD -mallit tarjoavat liikuteltavuuden, lukupöydän, akun, erinomaisen ku-
vanlaadun, kantolaukun ja kaukokameran samassa paketissa. Mikään muu video-
suurennuslaite ei ole yhtä täydellinen paketti.
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MagniLink Zip -mallit

Valittavana on neljä erilaista MagniLink Zip perusmallia ja ne tarjoavat lukuisia eri 
mahdollisuuksia. Yhdistelemällä kaksi näyttökokoa, akun ja lukupöydän uusi Mag-
niLink Zip täyttää kaikkien käyttäjien tarpeet erilaisissa tilanteissa. Kaikkiin mallei-
hin sisältyvä kaukokameraominaisuus tekee MagniLink Zipistä erinomaisen apuvä-
lineen myös koululaisille ja opiskelijoille.

Myös koululaisille ja opiskelijoille

Helpoimmin mukaan otettavissa oleva 
malli: 13,3" näyttö ja HD-kamera, akku,  
ei lukupöytää.

Identtinen mallin MagniLink Zip HD 17 
kanssa, mutta toimitukseen sisältyy Full 
HD -kamera. 

Identtinen mallin MagniLink Zip HD 13 
kanssa, mutta toimitukseen sisältyy Full 
HD -kamera.

17,3" näyttö, HD-kamera ja sisäänraken-
nettu lukupöytä. Ilman akkua.

Erinomainen,  
heikkonäköisille  

optimoitu 17,3" näyttö

Erittäin ohut, 
mutta silti tukeva 
ja ergonominen lu-

kupöytä

Hyödyntää parhaiten 
MagniLink Zipin 
ominaisuudet.

1 MagniLink Zip HD 13 2 MagniLink Zip FHD 13

3 MagniLink Zip HD 17 4 MagniLink Zip FHD 17

Sisäänrakennettu akku, 
ilman lukupöytää– helposti 

mukaan otettavissa

Erinomainen,  
heikkonäköisille  

optimoitu 13,3” näyttö
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Helppo taittaa kokoon ja ottaa mukaan matkalle



MagniLink Zip 13
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MagniLink Zip 13 - HD/Full HD

Kannettava ja kätevä
MagniLink Zip 13 on malliston helpoimmin mukaan otettavissa 
oleva malli, joka on varustettu heikkonäköisille optimoidulla 13,3" 
näytöllä ja HD- tai Full HD luku-/kaukokameralla. Painon säästämi-
seksi mallissa ei ole lukupöytää. Tämä tekee järjestelmän kokoon 
taittamisen ja avaamisen sekä siirtämisen eri paikkojen välillä helpoksi. 
 
Miellyttävän käytön varmistamiseksi laite on varustettu akulla, jonka toiminta-aika 
on 5-9 tuntia. Toiminta-aika on riippuvainen näytölle ja led -valolle valitusta valovoi-
makkuudesta. MagniLink Zip 13 on ihanteellinen valinta käyttäjille, jotka joutuvat 
usein siirtämään järjestelmäänsä. Se sopii myös käyttäjille, jotka haluavat kotiinsa 
virtaviivaisen järjestelmän, joka voidaan helposti taittaa kokoon ja siirtää sivuun 
silloin, kun laitetta ei tarvita. 
 
Valittavissa ovat vaihtoehdot HD ja Full HD. Full HD tarjoaa kaikkien  
aikojen parhaan kuvanlaadun, ja se on myös paras vaihtoehto  
verkkokalvorappeumasta (RP) kärsiville käyttäjille, sillä se tarjoaa  
erinomaisen kontrastin ja pienen alkusuurennuksen  
(1.1 kertainen 13” mallissa).

Malli Tuotenro Kamera Lukupöytä Akku 
       
MagniLink Zip HD 13 MLZIP-HD-13 HD Ei Kyllä 
Vaihtoehtoinen malli 01 MLZIP-13-01 HD  Ei Ei  
Vaihtoehtoinen malli 02  MLZIP-13-02 HD Kyllä Kyllä 
Vaihtoehtoinen malli 03  MLZIP-13-03 HD Kyllä Ei  
 
MagniLink Zip Full HD 13 MLZIP-FHD-13 Full HD Ei Kyllä 
Vaihtoehtoinen malli 04  MLZIP-13-04 Full HD  Ei Ei  
Vaihtoehtoinen malli 05  MLZIP-13-05 Full HD Kyllä Kyllä 
Vaihtoehtoinen malli 06  MLZIP-13-06 Full HD Kyllä Ei 

Laitteeseen sisältyy  
käännettävä 
kaukokamera
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Aito, kannettava videosuurennuslaite
MagniLink Zip 17 on aito, kannettava videosuurennuslaite, joka on varustettu HD- tai 
Full HD luku-/kaukokameralla.  
Se toimitetaan varustettuna heikkonäköisille mukautetulla 17,3" näytöllä ja tukeval-
la lukupöydällä, joilla varmistetaan miellyttävä käyttö ja tarkka hallinta. Se sisältää 
kaikki samat toiminnot, jotka ovat käytettävissä tavallisessa pöytämallisessa videosuu-
rennuslaitteessa, mutta se voidaan taittaa kiinni ja kantaa helposti toiseen paikkaan. 
 
Tämä on hyvä valinta käyttäjille, jotka lukevat säännöllisesti ja jotka joskus joutuvat 
siirtämään videosuurennuslaitettaan eri sijaintipaikkojen välillä, esimerkiksi kotoa 
töihin, hotelliin, kesämökille jne. Tyylikäs, tilaa säästävä muotoilu tekee MagniLink 
Zipistä helposti sijoitettavan niin koteihin. kouluihin kuin työpaikoillekin.

Valittavissa ovat vaihtoehdot HD ja Full HD. Full HD tarjoaa kaikkien aikojen par-
haan kuvanlaadun, ja se on paras vaihtoehto verkkokalvorappeumasta (RP) kärsiville 
käyttäjille, sillä se tarjoaa erinomaisen kontrastin ja pienen alku-
suurennuksen.

MagniLink Zip 17 – HD/Full-HD

Malli Tuotenro Kamera Lukupöytä Akku 
       
MagniLink Zip HD 17 MLZIP-HD-17 HD Kyllä  Ei 
Vaihtoehtoinen malli 01 MLZIP-17-01 HD  Kyllä Kyllä 
Vaihtoehtoinen malli 02  MLZIP-17-02 HD Ei Ei 
Vaihtoehtoinen malli 03  MLZIP-17-03 HD Ei Kyllä 
 
MagniLink Zip Full HD 17 MLZIP-FHD-17 Full HD Kyllä Ei 
Vaihtoehtoinen malli 04  MLZIP-17-04 Full HD  Kyllä Kyllä 
Vaihtoehtoinen malli 05  MLZIP-17-05 Full HD Ei Ei 
Vaihtoehtoinen malli 06  MLZIP-17-06 Full HD EI Kyllä

Laitteeseen sisäl-
tyy käännettävä  

kaukokamera
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MagniLink Zipin ohjauspaneeli on ihailtavan helppokäyttöinen. Se on 
varustettu loogisilla säätimillä ja painikkeilla, joiden käytön jokainen oppii 
ymmärtämään hyvin nopeasti.

Helppo ja mutkaton

1 Virtapainike

2 Suurennus (lä-
hennä/loitonna)

3 Valokuva-
tila

4 Korkean kon-
trastin tila

5 Toiminnot

1 Virtapainike
Järjestelmän kytkentä päälle tai pois 
päältä.

2 Suurennus (lähennä/loitonna)
Suurennustason lisääminen/vähentäminen.  

3 Valokuvatila
Siirtyminen luonnollisten värien ja 
harmaasävykuvan välillä.

4 Korkean kontrastin tila
Siirtyminen käytettävissä olevien 
keinoväriyhdistelmien välillä.

5 Toiminnot
Kirkkauden/kontrastin säätö 

Vinkki:  
Painamalla tätä painiketta 
siirrytään yleiskuvatilaan. 

Painamalla samaa painiketta 
uudelleen palataan valittuun 

suurennustasoon.
Nokkela toiminto!

Säätimet – perustila

Perustila
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Laajennettu tila

1 Automaattitarkennus

2 Tarkennus

3 Ohjainviiva/
verhot

4 Valoisuus5 Näytön kirkkaus

6 Akun tila

7 Poistu

Valikon asetukset

Tai laajennettu

MagniLink Zip on hyvin helppokäyttöinen perustilassaan, mutta samalla sen 
laajennettu tila täyttää myös vaativien käyttäjien tarpeet.  
Tämän ansiosta MagniLink Zip on erittäin hyvä valinta monenlaisille 
käyttäjille.

 

1 Automaattitarkennus
Siirtyminen automaattisen ja manuaalisen 
tarkennuksen välillä.

2 Tarkennus
Tarkennuksen muuttaminen manuaalisesti 
(kuvat A ja B). Manuaalinen tarkennus an-
taa käyttäjälle laitteen hallinnan kaukoka-
meraa käytettäessä, esimerkiksi tarkennet-
taessa piirrostauluun sen edessä olevien 
esineiden sijasta.

3 Ohjainviiva/verhot
Valitse pystysuuntainen ohjainviiva,
vaakasuuntainen ohjainviiva, pystysuun-
taiset verhot tai vaakasuuntaiset verhot
sekä säädä sijainti. 

4 Led valon kirkkaus
Led valon kirkkauden säätäminen. 

5 Näytön kirkkaus 
Näytön kirkkauden lisääminen/ 
vähentäminen. 

6 Akun tila (jos käytössä)
Akun nykyisen tilan näyttäminen.

7 Poistu perustilaan
Poistuminen laajennetusta tilasta.

A B

Valikko – laajennettu tila
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MagniLink Zip

Kun päätimme aloittaa uuden MagniLink Zipin kehittämisen, kehitystiimimme 
sai eteensä joukon haasteita. Tuotteen oli esimerkiksi tarpeellista painaa 
vähemmän ja viedä vähemmän tilaa kokoon taitettuna, mutta tämä ei 
saanut vaikuttaa kuvanlaatuun tai ominaisuuksiin. Haastattelimme Joachim 
Schilliä, joka on yksi uuden sukupolven MagniLink Zipin kehittäjätiimin 
jäsenistä. Tämä on hänen tarinansa siitä, miten uusi MagniLink Zip syntyi.

Uusi MagniLink Zip on tuote, 
joka heijastaa ydinarvojamme. 
Se sijoittuu nykyaikaisen tekno-
logian eturintamaan kuvanlaadun, 
käytön helppouden, muotoilun 
ja laadun suhteen. 

Tarina uudesta MagniLink Zipistä

Suunnittelun haaste
Halusimme tehdä uudesta Zipistä mahdollisimman pienikokoisen. Asiakastutkimuksem-
me osoittivat kuitenkin korkean kuvanlaadun ja tukevan lukupöydän tärkeyden. Niinpä 
päätimme, että uudessa MagniLink Zipissä tulee olla kaikki aidon videosuurennuslait-
teen edut ja ominaisuudet. 

Toimimme yhteistyössä teollisen suunnittelustudion, Myra Designin, kanssa ja onnis-
tuimme tekemään sekä järjestelmästä itsestään että lukupöydästä huomattavasti aikai-
sempaa pienikokoisemman. Olisimme voineet tehdä siitä vieläkin pienemmän, mutta se 
olisi pakottanut meitä tinkimään toiminnallisuudesta, joten sitä emme halunneet tehdä. 

Myös ohjauspaneelin suunnittelu perustuu asiakkailta saatuun pa-
lautteeseen. Useimmat asiakkaistamme suosivat nuppisäätimiä, joita 
pidetään helpoimmin käsiteltävinä. Lisäksi ne mahdollistavat järjestel-
män laajentamisen, sillä uusien ominaisuuksien lisääminen on helppoa 
myöhemmin. Näin toimintoja on mahdollista poistaa käytöstä. Kaiken 
kaikkiaan saimme aikaan järjestelmän, joka voi olla sekä yksinkertai-
nen että kehittynyt, ilman tarvetta poistaa tai lisätä ohjauspainikkeita. 

Varhainen piirros  
uuden sukupolven 
MagniLink Zipistä

Joachim Schill 
Tekninen kehittäjä ja 
suunnittelija, LVI
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Kuvanlaadun haaste
Aikaisempaa mallia arvostettiin suuresti sen hyvän kuvanlaadun ansiosta, ja alkuperäistä 
vieläkin parempi kuvanlaatu oli meille tärkeä. Päätimme tarjota Full HD -tasoa, vaikka 
suuri resoluutio itsessään ei riitä erinomaisen kuvanlaadun saavuttamiseen. Yli 35 
vuoden kokemuksella varustettu tiimimme työskenteli optiikan, valaistusolosuhteiden 
ja ohjelmistojen parissa tehdäkseen kuvanlaadusta vielä entistäkin paremman. 
Mielestäni meidän kaikkien antaman työpanoksen tulos on merkittävä. Kuvanlaatu on 
todennäköisesti paras milloinkaan videosuurennuslaitteella tuotettu, puhumattakaan 
että kyseessä on kokoontaitettava laite. 

LVI-tapa
Jotkut ominaisuuksista ovat syntyneet kehitysprosessin kuluessa. Esimerkkinä tästä on 
sisäänrakennettu kaukokamera. Lounaskokouksessa syntynyt idea loi mallin, joka tekee 
kameralle mahdolliseksi löytää automaattisesti oikea asento, kun järjestelmä taitetaan 
auki. Aikaisemmissa malleissa käyttäjät ovat joutuneet manuaalisesti säätämään 
kameran asennon näytön takana. Tämä toimenpide aiheutti joukon huolto-ongelmia, 
jotka nyt voimme kokonaan välttää. 

Tämä osoittaa myös hyvin joustavana valmistajana toimimisen voiman. Meillä on 
kyky ottaa käyttöön uusia ideoita ja ominaisuuksia, jotka perustuvat asiakkaidemme 
antamalle palautteelle. Miten tämä on mahdollista? Kaksikymmentä prosenttia 
pääkonttorimme henkilöstöstä työskentelee suoraan suunnittelun ja kehityksen 
parissa ja meillä on koko tuotanto, suunnittelu, tekninen kehitys ja markkinointi oman 
kattomme alla. Kenelläkään muulla valmistajalla ei ole samanlaista organisaatiota. 
Tämä mahdollistaa meille uusien päätösten tekemisen nopeasti. Käymme myös 
säännöllisiä keskusteluja käyttäjiemme kanssa ja hyödynnämme nopeasti heidän 
antamansa palautteen. Käyttäjien arvokkaat ajatukset otetaan myös käyttöön 
suunnitteluprosessissamme. Tämä menettelytapa synnyttää välittömästi entistäkin 
parempia tuotteita, jotka on räätälöity käyttäjien tarpeiden mukaisiksi. 

Tulos
Uusi MagniLink Zip on tulosta 35 vuoden ajalta kertyneestä alan kokemuksestamme ja 
osaamisestamme. Se on tuote, joka heijastaa ydinarvojamme. Se sijoittuu nykyaikaisen 
teknologian eturintamaan kuvanlaadun, käytön helppouden, muotoilun ja laadun suhteen. 
Tämä osoittaa myös jälleen kerran, että LVI kykenee säilyttämään asemansa yhtenä  
maailman johtavista alan valmistajista.   

Kyseessä on tuote, josta olemme ylpeitä – ja tuote, joka palvelee käyttäjiään hyvin.

Joachim Schill 
Tekninen kehittäjä ja suunnittelija
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MagniLink työpöytä 60 x 80, mekaaninen 
PV06-01

Tämä työpöytä sopii kaikille MagniLink sarjan suurennuslait-
teille. Pöytälevyn pinta on koivulaminaattia ja sen koko on 
60 x 80 cm. Metallirungon väri hopea. Kaksi etummaista 
pyörää ovat lukittavissa. Mekaaninen korkeudensäätö (61-
91 cm). Pöytä toimitetaan kaapelikotelolla, jonne johdot ja 
verkkolaitteet voidaan kätkeä.  Säädettävyytensä ansiosta 
MagniLink työpöytä sopii hyvin myös pyörätuolia käyttäville.  
Toimitetaan kokoamattomana.  

MagniLink työpöytä 60 x 80, moottoroitu 
PV05-03

Tämä työpöytä on vastaava kuten yllä, mutta siinä on 
sähköinen korkeudensäätö (50–83 cm) ja se on varustettu 
yhdellä vankalla  tukipilarilla. Pöytä toimitetaan valmiiksi 
asennettuna. 

MagniLink työpöytä 60 x 60, mekaaninen 
F20

F20 on pienikokoinen ja helposti sijoitettavissa oleva pöytä. 
Pöydän työskentelykorkeutta on helppo säätää manuaali-
sesti (57-89 cm). Toimitukseen sisältyy ulos vedettävä pöytä-
levy. Pöytään kuuluu myös pyörät ja hopeanvärinen jalusta. 

Moottoroitu 
korkeudensäätö

Ergonomiset pöydät

Pöydät entistä miellyttävämpään työskentelyyn

MagniLink työpöydät on suunniteltu erityisesti suuren-
tavien lukulaitteiden kanssa käytettäviksi. Kaikki kolme 
perusvaihtoehtoa ovat tukevia ja niiden korkeus on 
säädettävissä. 

Tiesitkö että...?
Graafinen näyttö (On Screen Display) opastaa käyttäjää 

kaikissa säädöissä.

Siirtyminen perustilan ja laajennetun tilan välillä tapahtuu 

näppäinyhdistelmällä.

Siirtyminen yleiskuvatilan ja valitun suurennustason välillä 

tapahtuu helposti painamalla suurennussäädintä. Sen avulla 

palaat vaivatta takaisin aiemmin suurentamasi tekstin kohtaan.
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  MagniLink Zip 13” MagniLink Zip 17”  
Kamera HD 720p/ HD 720p/ 
  FHD 1080p FHD 1080p 
Resoluutio 1600x900 1920x1080 
Suurennusalue 1,3-35x (HD) 1,7-45x (HD) 
  1,1-35x (Full HD) 1,4-45x (Full HD) 
Akun käyttöaika 5-9 h* 5-9 h*   
Akun latautumisaika Noin 2,5 h Noin 2,5 h 
Mitat kokoon taitettuna 33x45x9 cm 44x47x12 cm 
Mitat avattuna 33x45x51 cm 44x47x56 cm 
Paino 4,2 kg** 6,9 kg*** 

Virtalähde Akku tai AC Akku tai AC

*  Riippuvainen näytön/ledin kirkkauden tasosta 
**  Sisältää akun (3,8 kg ilman akkua)  
*** Sisältää lukupöydän

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot



LVI Low Vision International
Verkstadsgatan 5, 

352 46 Växjö, SWEDEN
Tel.: +46 470 72 77 00    
Fax: +46 470 72 77 25

E-mail: info@lvi.se    
WWW.LVI.SE

LVI Low Vision International tunnetaan yhtenä 
maailman johtavista suurennuslaitteiden 

valmistajista. Yrityksen tehtävänä on helpottaa 
näkövammaisten ihmisten jokapäiväistä elämää.

Yritys on sertifioitu standardien ISO 14001  
ja ISO 9001 mukaisesti.
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