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Ægte læseapparat
Dette bærbare læseapparat har samme 
funktionalitet som andre læseapparater, 
såsom en stabil læseplade med X/Y- 
friktionsbremser, læselinjer, skærme  
tilpasset til personer med nedsat syn  
– og en fantastisk billedkvalitet!

Indbygget afstandskamera
Afstandskamera med både lodret og 
vandret indstilling medfølger.

Let og nem
MagniLink Zip er nem at folde sammen 
og transportere. Den er betydeligt mindre 
end den forrige version – især i sammen-
foldet tilstand – og den vejer 
kun 3,8 kg.

Den sammenfoldelige MagniLink Zip er kendt for sin høje billedkvalitet og 
den brugervenlige betjening. Disse kvaliteter er nu forbedret yderligere – 
og der er kommet flere til! 

MagniLink Zip – bedre end alt andet

Enestående billedkvalitet
Den forrige MagniLink Zip var berømt for 
sin billedkvalitet, men bliver alligevel over-
gået stort af denne model! Vi har taget al 
vores viden og alle vores billedforbedrings- 
teknologier og kombineret dem med et 
Full HD-kamera. Resultatet er den bedste 
billedkvalitet, som du nogensinde har set i 
et læseapparat.

Design
Designet er blevet moderniseret og følger 
nu den prisvindende LVI Design Line*, som 
blev introduceret med MagniLink Vision. 
Tilpasningen til personer med nedsat syn 
er forbedret, og MagniLink Zip er nu  
nemmere at bruge end nogensinde før.

Højde - 52 %

Fremragende
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Funktioner og egenskaber
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Den bedste billedkvalitet nogensinde 

 Full HD-kamera med en lang række optiske og software-relaterede teknologier, 
der giver de mest fantastiske billeder, der nogensinde er set i et læseapparat. 

Sammenfoldelig, bærbar – og et ægte læseapparat
I modsætning til mange andre sammenfoldelige læseapparater er dette produkt 
et ægte CCTV med alle dets store fordele. 

Design
Designet til at se godt ud med fremragende komfort. Designet har vundet den 
prestigefyldte Red Dot Award. 

Let at bruge
Det intuitive kontrolpanel med dreje- og trykknapper er let at betjene – samtidig med 
at mere avancerede brugere kan udnytte funktionerne i den avancerede indstilling. 

Skærmen er tilpasset til personer med nedsat syn
Skærmen på MagniLink Zip har skærmkanter i klare farver, refleksfri overflade, 
krystalklar skarphed, høj kontrast og en dæmper til lysfølsomme brugere.

Markedets førende læseplade
X/Y-pladen på MagniLink Zip er tyndere end nogensinde, men alligevel med samme 
stabilitet og kvalitet som alle andre MagniLink X/Y-plader, inklusive friktionsbremser.

Modulopbygget
Valgmulighederne med HD/Full HD, batteri og læseplade imødekommer forskel-
lige behov eller specifikationer i forbindelse med udbud.

Alt i én
17’’ Full HD-modellen tilbyder bærbarhed, X/Y-plade, batteri, fremragende bil-
ledkvalitet, bæretaske og afstandskamera. Intet andet læseapparat er så komplet!

Meget lav indledende forstørrelse
Vælg Full HD til den lavest mulige forstørrelse. Fremragende til RP-brugere.

Gennemtænkt afstandsvisning
Det indbyggede, men alligevel drejelige afstandskamera giver maksimal komfort, 
manuel fokusering og fuld kontrol (se side 11).
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MagniLink Zip-modeller

MagniLink Zip fås i fire modeller med masser af muligheder. Med valg mellem 
to skærmstørrelser, batteri og X/Y-plade opfylder den nye MagniLink Zip 
behovene hos enhver bruger i enhver situation. Og det indbyggede  
afstandskamera, som findes i alle modellerne, er perfekt til studerende!

Fire modeller – og mange flere muligheder

Den mest bærbare model: 13,3" skærm 
og HD-kamera, batteri, ingen X/Y-plade.

Som MagniLink Zip HD 17, men med Full 
HD-kamera. 

Som MagniLink Zip HD 13, men med Full 
HD-kamera.

17,3" skærm, HD-kamera og indbygget 
X/Y-plade. Uden batteri.

Fremragende 
17,3"-skærm 
tilpasset til 

personer med 
nedsat syn

Meget tynd, 
men stabil og 
ergonomisk 
X/Y-plade

Får mest muligt ud 
af MagniLink Zip!

1 MagniLink Zip HD 13 2 MagniLink Zip FHD 13

3 MagniLink Zip HD 17 4 MagniLink Zip FHD 17

Indbygget batteri  
ingen X/Y-plade 

 – meget transportabel

Fremragende 
13,3"-skærm 

tilpasset til personer 
med nedsat syn
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Let at folde sammen og tage med på rejse



MagniLink Zip 13
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MagniLink Zip 13 – HD/Full HD

Bærbar og praktisk
MagniLink Zip 13 er den mest bærbare model med en 13,3"- 
skærm tilpasset til personer med nedsat syn og et læse-/ 
afstandskamera med HD eller Full HD. For at spare vægt leveres 
den uden X/Y-plade. Det gør det nemt at folde systemet sammen, 
folde det ud og tage det med fra sted til sted. 
 
Det medfølgende batteri sikrer praktisk brug af systemet med 5-9 timers driftstid. 
Driftstiden afhænger af den valgte lysstyrke for skærmen og lampen. MagniLink Zip 
13 er det ideelle valg for brugere, der ofte har brug for at transportere systemet. 
Den er også velegnet til brugere, der er interesseret i et elegant system til hjemmet, 
som nemt kan foldes sammen og lægges væk, når det ikke er i brug. 
 
Vælg mellem HD og Full HD. Full HD giver den bedste billedkvalitet, vi nogensinde 
har fremstillet, og dette er også det bedste valg for brugere med Retinitis  
Pigmentosa (RP) takket være den enestående kontrast og den  
lave indledende forstørrelsesgrad.

Model Varenr. Kamera Læseplade Batteri 
       
MagniLink Zip HD 13 MLZIP-HD-13 HD Nej Ja 
Tilvalg model 01 MLZIP-13-01 HD  Nej Nej  
Tilvalg model 02  MLZIP-13-02 HD Ja Ja  
Tilvalg model 03  MLZIP-13-03 HD Ja Nej  
 
MagniLink Zip Full HD 13 MLZIP-FHD-13 Full HD Nej Ja  
Tilvalg model 04  MLZIP-13-04 Full HD  Nej Nej  
Tilvalg model 05  MLZIP-13-05 Full HD Ja Ja  
Tilvalg model 06  MLZIP-13-06 Full HD Ja Nej 

Et drejeligt afstandskamera 
medfølger
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Ægte bærbart læseapparat
MagniLink Zip 17 er et  ægte bærbart læseapparat med læse- og afstandskamera i 
HD eller Full HD. Den leveres med en 17,3"-skærm tilpasset til personer med ned-
sat syn og en stabil X/Y-plade til komfortabel læsning og præcis styring. Den har 
alle de funktioner, der tilbydes i et stationært læseapparat, men kan desuden nemt 
foldes sammen og  
transporteres til et andet sted. 
 
Systemet er et godt valg til brugere, der læser ofte og nogle gange har brug for 
at flytte deres læseapparat fra sted til sted, f.eks. bolig, arbejde, hotel, sommerhus 
m.m. Med sit stilsikre og pladsbesparende design kan MagniLink Zip let placeres i 
både boliger, skoler og på arbejdssteder.

Vælg mellem HD og Full HD. Full HD  
giver den bedste billedkvalitet nogensinde, 
og dette er også det bedste valg for  
brugere med Retinitis Pigmentosa (RP)  
takket være den enestående kontrast  
og den lave indledende forstørrelsesgrad.

Et drejeligt afstands-
kamera medfølger

MagniLink Zip 17 – HD/Full HD

Model Varenr. Kamera Læseplade Batteri 
       
MagniLink Zip HD 17 MLZIP-HD-17 HD Ja Nej 
Tilvalg model 01 MLZIP-17-01 HD  Ja Ja 
Tilvalg model 02  MLZIP-17-02 HD Nej Nej  
Tilvalg model 03  MLZIP-17-03 HD Nej Ja  
 
MagniLink Zip Full HD 17 MLZIP-FHD-17 Full HD Ja Nej 
Tilvalg model 04  MLZIP-17-04 Full HD  Ja Ja 
Tilvalg model 05  MLZIP-17-05 Full HD Nej Nej  
Tilvalg model 06  MLZIP-17-06 Full HD Nej Ja 
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Kontrolpanelet på MagniLink Zip udmærker sig ved at være let at 
manøvrere med logiske dreje- og trykknapper, der er lette at forstå,  
og som man meget hurtigt lærer at bruge.

Let og ligetil

1 Tænd-/ 
sluk-knap

2 Forstørrelse 
(zoom ind/ud)

3 Fotoind-
stilling

4 Højkontrast-
indstilling

5 Funktioner

1 Tænd/sluk-knap
Tænder og slukker for systemet.

2 Forstørrelse (zoom ind/ud)
Øger/mindsker forstørrelsesgraden.  

3 Fotoindstilling
Skifter mellem billede med naturlige farver 
og gråtoner.

4 Højkontrastindstilling
Skifter mellem de tilgængelige 
kombinationer af kunstige farver.

5 Funktioner
Justerer lysstyrke/kontrast. 

 

Tip:  
Tryk på denne knap for at 

skifte til oversigtsindstilling. 
Tryk igen for at vende tilbage 

til den valgte forstørrelses-
grad.

Smart funktion!

Betjening – basisindstilling

Basisindstilling
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Avanceret indstilling

1 Autofokus

2 Fokus

3 Læselinje/
gardin

4 Belysning5 Skærmbelysning

6 Batteristatus

7 Afslut

Menuindstillinger

Eller avanceret

MagniLink ZIP er meget nem at bruge i basisindstillingen, og samtidig 
opfylder den behovene hos mere krævende brugere med den avancerede 
indstilling. Denne løsning gør MagniLink ZIP til et særdeles godt valg for en 
meget bred brugerskare.

1 Autofokus
Skifter mellem automatisk og manuel 
fokus.

2 Fokus
Skifter fokus manuelt (billede A, B). 

Manuel fokus giver brugeren kontrol under 
brug af afstandskameraet, for eksempel til 
at fokusere på whiteboardet i stedet for 
genstande foran det.

3 Læselinje/gardin
Vælg lodret/vandret læselinje eller lodret/
vandret gardin, og indstil positionen. 

4 Belysning
Ændrer belysningsniveauet. 

5 Skærmbelysning 
Øger/mindsker skærmbelysningen. 

6 Batteristatus (hvis tilgængelig)
Viser aktuel batteristatus.

7 Afslut og tilbage til basisindstilling
Afslutter menuen (vender tilbage til  
basisindstilling).

A B

Menu – fuld funktionsindstilling
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MagniLink Zip

Da vi besluttede os for at udvikle den nye MagniLink ZIP, stod vores 
udviklingsteam over for en række udfordringer. For eksempel skulle pro-
duktet have lavere vægt og mindre dimensioner i sammenfoldet tilstand 
– uden at gå på kompromis med billedkvalitet eller funktioner. Vi talte med 
Joachim Schill, en af ingeniørerne bag den nye generation af MagniLink Zip. 
Her er hans historie om, hvordan den nye MagniLink Zip blev til.

Den nye MagniLink Zip afspejler 
vores kerneværdier. Den place-
rer sig i forreste række inden for 
moderne teknologi, billedkvali-
tet, brugervenlighed, design og 
kvalitet. 

Historien om den nye MagniLink Zip

Design-udfordringen
Vi ville have den nye Zip til at være så lille som muligt. Vores kundeundersøgelser viste, 
at høj billedkvalitet og en solid læseplade var af stor betydning, og derfor besluttede vi, 
at den nye MagniLink Zip skulle have alle de fordele og funktioner, som man finder i et 
ægte læseapparat. 

I samarbejde med det industrielle designstudie Myra Design lykkedes det at gøre både 
systemet og læsepladen betydeligt mindre end før. Vi kunne have gjort dem endnu mindre, 
men det havde tvunget os til at gå på kompromis med funktionerne, og det ville vi ikke. 

Kontrolpanelets design er også baseret på feedback fra kunderne. De fleste af vores 
kunder foretrækker knapper, som de synes er nemmere at håndtere. 
Knapperne gør det også muligt at lade systemet udvikle sig, fordi det 
er nemt at tilføje flere funktioner på et senere tidspunkt. Ligeledes er 
det muligt at fravælge funktioner. Alt i alt fik vi et system, der kan være 
både enkelt og avanceret – uden at skulle fjerne eller tilføje knapper. 

En tidlig skitse af 
MagniLink Zip NG

Joachim Schill 
Ingeniør og designer, 
LVI
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Udfordringer med billedkvaliteten
Den tidligere model var meget rost for sin billedkvalitet, og det var vigtigt for os at 
opnå en højere billedkvalitet end normalt. Vi har valgt at tilbyde Full HD, selvom høj 
opløsning ikke i sig selv giver fremragende billeder. Med over 35 års erfaring i bagagen 
arbejdede vores team med optik, lysforhold og software for at forbedre billedkvaliteten 
endnu mere. Jeg synes, at resultatet af vores arbejde er bemærkelsesværdigt. Det er 
nok det bedste billede, man nogensinde har kunnet se på et læseapparat, ikke mindst 
et foldbart af slagsen. 

LVI-måden
Nogle af funktionerne kom til undervejs. Et eksempel er det indbyggede afstandskamera. 
En god ide på et frokostmøde udmøntede sig i holderen, der gør det muligt for kameraet 
at finde den rigtige position, når systemet foldes sammen. På de tidligere modeller skulle 
brugerne justere kameraets position manuelt bag skærmen. Det skabte en række service-
problemer, som vi nu helt undgår! 

Det viser også styrken ved at være en fleksibel producent. Vi har mulighed for at indføre 
nye ideer og funktioner på grundlag af feedback fra vores kunder. Hvordan er det muligt? 
21 procent af medarbejderne på vores hovedkvarter er direkte involveret i teknik og 
udvikling, og vi har produktion, design, udvikling og markedsføring samlet under ét tag. 
Ingen anden producent har en tilsvarende organisation. Det gør det muligt for os at 
træffe nye beslutninger meget hurtigt. Vi har også jævnlige samtaler med vores brugere, 
så vi hurtigt kan indsamle feedback fra dem. Derefter gennemfører vi deres gode ideer 
i vores udviklingsproces. I sidste ende fører det til endnu bedre produkter, der er mere 
skræddersyet til brugernes behov. 

Resultatet
Den nye MagniLink Zip er resultatet af al den erfaring og viden, som vi har samlet gennem 
35 år i branchen. Som produkt afspejler den vores kerneværdier. Den placerer sig i forreste 
række inden for moderne teknologi, billedkvalitet, brugervenlighed, design og kvalitet. 
Endnu en gang viser det, at LVI er en af verdens førende producenter inden for sit område.   

Vi er meget stolte af dette produkt, som kommer til at tjene sine brugere godt.

Joachim Schill 
Ingeniør og designer



14

Ergonomiske borde

Vidste du, at ...?
 
Et display på skærmen guider brugeren gennem alle styrefunktionerne.

Der er genvejstaster til skift mellem basisindstilling og avanceret indstilling.

Det er nemt at skifte mellem oversigtsindstilling og den valgte forstørrelsesgrad – 
meget nyttigt, hvis man ikke kan finde rundt i den forstørrede tekst.

MagniLink bord 60 x 60 cm mekanisk 
F26

F26 er et lille bord, som er let at placere. Bordets arbejdshøjde kan nemt justeres manu-
elt (57-79 cm). Skydeplade medfølger. Bordet leveres med hjul og stel i sølvfarve. 

Borde, der giver bedre oplevelser

Det er meget vigtigt at sidde godt og ergonomisk, når man arbejder med 
læseapparater. LVI tilbyder borde af høj kvalitet, som kan indstilles i højden, 
og som er velegnede til vores MagniLink læseapparater.
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  MagniLink Zip 13" MagniLink Zip 17"  
Kamera HD 720p/ HD 720p/ 
  FHD 1080p FHD 1080p 
Opløsning 1600x900 1920x1080 
Forstørrelsesområde 1,3-35x (HD) 1,7-45x (HD) 
  1,1-35x (Full HD) 1,4-45x (Full HD) 
 
Batterilevetid 5-9 t* 5-9 t*   
Batteriopladningstid Ca. 2,5 t Ca. 2,5 t 
 
Dimensioner, sammenf. 33x45x9 cm 44x47x12 cm 
Dimensioner, udfoldet 33x45x51 cm 44x47x56 cm 
Vægt 4,2 kg** 6,9 kg*** 

 

Strømkilde Batteri/vekselstrøm Batteri/vekselstrøm

*  Afhængigt af niveauet for lysstyrke/belysning 
**  Inklusive batteri  
*** Inklusive X/Y-plade

Teknisk information

Teknisk information



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 er anerkendt som en 
af verdens førende producenter af hjælpemidler til 
personer med nedsat syn og har en mission om at 

gøre hverdagen nemmere for sådanne personer.

Vi er certificeret i henhold til ISO 14001 og 9001

MagniLink Zip_150625LVI assumes no responsibility for any inaccuracies that may be 
contained in this brochure.
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LVI Danmark ApS 
Hørkær 24, st. tv.
2730 Herlev, DANMARK

Tel: 57 67 20 99
E-mail: info@lvi.dk 
 
WWW.LVI.DK


