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MagniLink Vision – askeleen en edellä...
MagniLink Vision auttaa sinua havainnoimaan asioita omista lähtökohdistasi
tarjoamalla käyttöösi edistyksellisiä videosuurennusominaisuuksia.

...designissa

...laadussa

Pyöristettyjen reunojen ja vaaleanja tummanharmaan sävyjen ansiosta
MagniLink Vision sulautuu ympäristöönsä
tai erottuu siitä jo ensi silmäyksellä.
Lähemmässä tarkastelussa voi huomata,
että kaikki johdot on peitetty. Se
muodostaa eheän vaikutelman. Valettu
alumiini takaa laadun ja näyttää hyvältä.

Yksi tärkeä MagniLink Visionin ominaisuus
on hyvä kuvanlaatu. Laitteen tuottaman
kuvan resoluutio, värit ja kirkkaus ovat
askeleen edellä. Suuri-resoluutioiset
ja teräväpiirtotarkkuudella tallentavat
kameramme ovat kaikkea muuta kuin
tavanomaisia ratkaisuja, mutta MagniLink
Visionille niiden käyttö on tavanomaista.

...käyttäjille
Istuudu laitteen eteen ja aloita MagniLink
Visionin käyttö. Säädä korkeus, valitse väri
ja suurennustaso ja nauti laadukkaasta
lukupöydästä. Lukuasento on miellyttävä,
sillä lukupöydässä on pyöristetty etureuna
käsien lepuutusta varten.
MagniLink Vision on kevyt (alkaen 11,8 kg),
joten se on kätevä kuljettaa mukana. Kaikki
säätimet sijaitsevat näytön alla ja ovat aina
käden ulottuvilla.
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Dynamic Picture Control
(DPC)
Dynaaminen kuvatila vähentää laitteen
valaistusta. Toiminnosta on hyötyä valoherkille
ihmisille. Se on myös paras vaihtoehto
lääkepakkausten, tölkkien ym. lukemiseen.

…yksilöllisissä asetuksissa
Käyttäjiemme ikä, tarpeet ja näkökyky eroavat toisistaan. MagniLink Visionissa onkin
EUC-konfigurointiohjelma (End User Configuration), jolla voidaan muuttaa lukukameran ja tarvittaessa etäkameran tärkeimpiä
ominaisuuksia.
Käyttäjät voivat säätää suurennusta, valaistustasoa, värejä ja ohjausviivaa tarpeisiinsa sopiviksi. Tämä takaa optimaalisen
joustavuuden ja säästää sekä asennus- että
käyttöönottoaikaa.
Jos käytät säätöpainikkeita mieluummin
pöydältä kuin näytöstä, voit tilata ulkoisen
ohjauspaneelimme veloituksetta.

Reading Optimized Picture Control
(ROPC)
Kunkin tuotteen kuvanlaatu on erikseen
testattu. Käyttäjä voi myös mukauttaa laitetta
omien tarpeidensa mukaiseksi. ROPC säätää
värejä ja kontrastia sekä vähentää välkkymistä
ja haamukuvia kaikissa tilanteissa. Saatavana
vain 5-painikkeisella paneelilla varustettuun
MagniLink Visioniin.

End User Configuration
(EUC)
Konfigurointiohjelma, jolla käyttäjä voi
itsenäisesti muokata asetuksia. Muokattavia
asetuksia ovat suurennus (maks. + min.),
ohjausviiva (väri ja paksuus), valaistus ja
käytettävien värien määrä.

Ympäristöä säästävä
Kaikki kevyet alumiini- ja muoviosat ovat
kierrätettäviä. Vastaa RoHS-, WEEE-, ErP- ja
REACH-vaatimuksia. LVI Low Vision
International on myös sertifioitu standardi
ISO 14001 mukaan.
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MagniLink Vision

MagniLink Vision – mahdollisuuksien järjestelm
MagniLink Vision on moduulipohjainen järjestelmä, jonka muotoilu on palkittu
arvostetulla Red dot design -palkinnolla. Käyttäjä voi yhdistää lukupöydän, kameran,
näytön ja muiden toimintojen ominaisuudet.

MagniLink Vision Lukukamera

MagniLink Vision Text To

1. Valitse lukukamera
Valitse korkearesoluutioinen
kamera (HR) tai teräväpiirtokamera (HD).
2. Valitse näytön koko
Valitse 18,5”:n tai 23”:n
laajakuvanäyttö.

3. Valitse ohjauspaneeli
Valitse paneeli, jossa on kolme tai viisi
painiketta tai kaksi säädintä. Saatavilla on
myös valinnainen ulkoinen ohjauspaneeli.
+ Text To Speech
Lisää tekstistä puheeksi
-toiminto lukukameran ja
lukulaitteen yhdistämiseksi.
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mä
Järjestelmään voidaan lisätä tekstistä puheeksi -toiminto (TTS), etäisyyskamera
(Magnilink Vision Split) ja muita lisävarusteita. MagniLink Vision on lukukamera,
jonka ominaisuudet vastaavat kaikkiin tarpeisiin kaikenlaisissa ympäristöissä.

Speech

MagniLink Vision Split
+ Opiskeluun tai työhön?
Kytke jakaja, PC/MAC ja/tai etäisyyskamera,
ja voit jakaa kuvan näiden yksikköjen ja
lukukameran välillä.

MagniLink Vision Lisävarusteet
Järjestelmä voidaan tilata lukupöydällä ja
näytöllä tai ilman niitä. Mukana voidaan
toimittaa myös erilaisia kiinnityksiä niin
etäisyyskameraa kuin näyttöäkin varten.
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Suurennuslaite

SUURENNUSLAITE MagniLink Mira
MagniLink Vision

Tyylikäs muotoilu
Helppokäyttöisyys
Yksilölliset asetukset
Erinomainen ergonomia
Ainutlaatuinen kuvalaatu
Hyvä valaistus

MagniLink Vision on yksi markkinoiden
parhaimmista lukukameroista. Valitse
oma mallisi seuraavan kolmen vaiheen
mukaisesti:

Lukukamera
Tarkkuus HR (suuriresoluutioinen) tai
HD (teräväpiirto)

ulkoinen ohjauspaneeli,
jossa viisi painiketta

Näytön koko
18,5”:n tai 23”:n laajakuvanäyttö

Ohjauspaneeli
Kaksi säädintä, kolme tai viisi painiketta; vaihtoehtoisesti
ulkoinen ohjauspaneeli, jossa viisi painiketta.
kaksi säädintä

kolme painiketta

viisi painiketta
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TuoteKamera Näyttö OhjausSuurennus		
numero					paneeli
MLV-01
MLV-02
MLV-03
MLV-04
MLV-05
MLV-06
MLV-07
MLV-08
MLV-09
MLV-10
MLV-11
MLV-12
MLV-13
(TTS)

HR
HR
HR
HR
HR
HR
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD

18,5
18,5
18,5
23
23
23
18,5
18,5
18,5
23
23
23
23

3 painiketta		
2 säädintä		
5 painiketta		
3 painiketta		
2 säädintä		
5 painiketta		
3 painiketta		
2 säädintä		
5 painiketta		
3 painiketta		
2 säädintä		
5 painiketta		
5 painiketta		

2.5-50x
2.5-50x
2.5-50x
3.0-60x
3.0-60x
3.0-60x
1.7-60x
1.7-60x
1.7-60x
2.0-60x
2.0-60x
2.0-60x
2.0-60x

		

MagniLink MagniLink
Vision Text
To Speech
Vision Text To

Speech

MagniLink Visionin tekstistä puheeksi -toiminto yhdistää kaksi huippuluokan ominaisuutta: korkealaatuisen lukukameran ja tekstistä puheeksi -toiminnon yhdessä ja samassa
tuotteessa. Tämä lisää lukunopeutta, pidentää lukuaikaa ja rentouttaa lukemista.
Kun tekstistä puheeksi -toiminto on kytketty
MagniLink Visioniin, tekstiä voidaan lukea
ääneen merkki merkiltä, sana sanalta, rivi
riviltä tai kappale kappaleelta. Puhe ja teksti
on synkronoitu, ja suurennustasoa, värejä ja
kontrastia voidaan säätää samanaikaisesti.
Tekstiä on näin helpompi seurata aktiivisesti.
Voit myös nojautua taaksepäin ja kuunnella
koko tekstin käyttämällä sisäisiä kaiuttimia tai
kytkemällä kuulokkeet järjestelmään.

KOSKETUSNÄYTTÖ
– näpäytä näyttöä ja kuuntele!

Helppo käsitellä – samat säätöpainikkeet
puhetoiminnolle ja lukukameralle.
Kosketusnäyttö mahdollistaa nopean
siirtymisen lukukameran ja tekstistä
puheeksi -toiminnon välillä.
Smart Start -toiminto varmistaa, että
samaa tekstiä ei lueta kahteen kertaan.
Toiminto, jolla luetaan vinoon tai
ylösalaisin asetettu paperi.

lukutilat
puhenopeus/voimakkuus

edellinen/seuraava
vaihda väriä
kirjain/sana/rivi
suurennus
näyttötilat

Vaihtoehdot, jotka koskevat tekstin
avaamista/tallentamista USBmuistitikulla.

Nojaudu taaksepäin, rentoudu ja nauti tekstin
kuuntelusta...

... tai kytke kuulokkeet järjestelmään.
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MagniLink Vision

Split

MagniLink Vision Split - mallissa on laitteiston jakotoiminto, jonka avulla voit jakaa
yhdellä näytöllä lukukameran, etäisyyskameran ja tietokoneen joko jaetun
näytön tilassa tai näkymiä vaihtamalla. Järjestelmä on täydellinen ratkaisu
heikkonäköisille, jotka tarvitsevat ergonomisen, laadukkaan lukulaitteen pitkiä
työ- tai koulupäiviä varten.

Näyttöön voi jakaa tietokoneen
(PC/MAC) ja luku-/etäisyyskameran
kuvan.
Laitteiston jakotoiminto (1920x1080)
Erittäin pienen 1,7-kertaisen
alkusuu-rennuksen (18,5-tuumainen
näyttö, HD-kamera) ansiosta
tarkasteltavaan kohteeseen on
helppo orientoitua.
Ainutlaatuinen optisen keskipisteen
kohdistus.
Kaikki toiminnot yhdessä
käyttäjäystävällisessä säätimessä.

ML Vision Split Student (kaksi kameraa)*

Voit valita mallin ilman lukupöytää.

ML Vision Split (yksi kamera)*
Tuote
numero

Luku
kamera

Näytön koko Luku
(tuumaa)
pöytä

MLVSP-01
MLVSP-02
MLVSP-03
MLVSP-04
MLVSP-05
MLVSP-06
MLVSP-07
MLVSP-08

HR
HR
HR
HR
HD
HD
HD
HD

18,5
23
18,5
23
18,5
23
18,5
23

Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei

*Näytön tukivarsi tai jalka tilataan erikseen.

Tuote
numero

Luku
Etäisyys Näytön
kamera kamera koko

Luku
pöytä

MLVST-01
MLVST-02
MLVST-03
MLVST-04
MLVST-05
MLVST-06
MLVST-07
MLVST-08
MLVST-09
MLVST-10
MLVST-11
MLVST-12
MLVST-13
MLVST-14
MLVST-15
MLVST-16

HR
HR
HR
HR
HD
HD
HD
HD
HR
HR
HR
HR
HD
HD
HD
HD

Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei

SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD

18,5
23
18,5
23
18,5
23
18,5
23
18,5
23
18,5
23
18,5
23
18,5
23
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