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HDMI

Den nye MagniLink S er alt og endnu mere end hvad du kunne have forventet dig af det førende læse- og afstandskamera på markedet i dag! Let at
transportere mellem hjem, skole eller arbejde og pakkes ud på få sekunder.
MagniLink S leveres med den nyeste teknologi for fremragende billedkvalitet
og kan let og hurtigt sluttes til en computer – eller direkte til en skærm.
Derudover kan den også læse tekst højt.

Smart rejsende
MagniLink S er let at pakke sammen og tage med derhen, hvor du skal være. Drevet
af computerens USB 3.0, starter den øjeblikkeligt uden ekstra batteri, der skal oplades.
Skærmmodeller er tilsluttet via HDMI og omfatter en AC-strømforsyning. MagniLink S
leveres med en smart to-i-en taske med plads til en bærbar pc og tilbehør.

Overlegen billedkvalitet
Kameraet har en overlegen billedkvalitet med uovertruffen skarphed, lysfølsomhed og
visningsvinkel. MagniLink S viser 60 digitale fuldformat billeder i sekundet, hvilket giver et
ekstraordinært klart billede - også ved bevægelse.

Prisvindende design
MagniLink S har modtaget den prestigefyldte pris Red Dot Award 2013. For 2. gang
har LVI Low Vision International vundet den eftertragtede pris for innovativt design og
enestående produktløsning med den nye MagniLink S.

MagniLink S @home, school, work

Fleksibelt modulbaseret design
Det modulbaserede MagniLink S design med meget smart tilbehør giver indstillinger for alle
brugere. Med forskellige valg af kameraer, forbindelser og funktioner, vil MagniLink S passe
til brugernes behov, uanset om den bruges hjemme, i skole, på arbejdet – eller hvor du end
vil hen!
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MagniLink S TTS

MagniLink S Monitor

Plug and play!
MagniLink S Monitor kan tilsluttes til alle skærme og er ideel til arbejde eller fritid.
Læs en rapport, eller arbejd på scrapbøger. Gennemse et dokument eller se
billeder. Du kan også se dig selv i “mirror mode”.
MagniLink S Monitor leveres med en HDMI-forbindelse, indbygget kontrolpanel og
kræver næsten ingen plads. Kameraet fås i HD- eller SD-opløsning.

MagniLink S Computer

Altid uafhængig
MagniLink S Computer er ideel til studerende,
der har behov for et prismæssigt overkommeligt
og bærbart system, der kan tilsluttes til enhver
pc eller Mac med dens USB 3.0 forbindelse.
Brug den til at læse bøger og dokumenter. Se
foredragsnotater på whiteboard, og tag derefter
et snapshot, som du kan studere senere.
Du kan kontrollere alle funktioner med dit
computertastatur. Kameraet fås i SD-opløsning.
MagniLink S Computer kan placeres
overalt takket være dens begrænsede
størrelse.

MagniLink S Computer/Monitor

Altid deltagende
MagniLink S Computer/Monitor kan tilsluttes
til en computer eller en skærm. Brug systemet
i et klasseværelse til at se materialer eller
optage en lektion eller præsentation med
videooptagelsesfunktionen.
Systemet kan også anvendes som almindeligt
læseapparat hjemme, tilsluttet til en LVI-skærm
og en dockingstation.
MagniLink S Computer/Monitor fås både med
HDMI- og USB 3.0-forbindelser og kan styres
vha. den integrerede betjeningsboks eller via
computerens tastatur. Kameraet fås i HD- eller
SD-opløsning.

MagniLink S Computer/Monitor er ideel
til både arbejde og skole.

MagniLink S TTS

Altid effektiv læsning
MagniLink S TTS giver dig alle dine
favoritfunktioner inklusiv tekst-til-tale.
Den leveres med et HD-kamera, USB 3.0
og HDMI-forbindelser, samt indbygget
kontrolpanel og OCR-funktion til TTS.
Tekst kan læses højt, hvilket øger
læsehastigheden og varigheden.
MagniLink S TTS læser enhver trykt
tekst i sætninger, ord eller afsnit. Den
OCR-scannede tekst kan gemmes og
åbnes i en tekstbehandlingsprogram til
korrekturlæsning og omskrivning.

Brug hovedtelefoner, læn dig tilbage, og
lad MagniLink S TTS læse teksten for dig.

Med MagniLink S TTS kan du ændre
billedets forstørrelse, farve eller
kontrast mens teksten læses, eller
bladre i teksten i “silent mode” på
skærmen.
MagniLink S TTS har voice feedback,
der gør softwaren endnu lettere at
bruge. Talesyntese er tilgængelig
på engelsk og de fleste lokale sprog
inklusiv hollandsk, dansk, AU engelsk,
britisk engelsk, amerikansk engelsk,
finsk, fransk, italiensk ,tysk, norsk, polsk,
portugisisk, russisk, spansk og svensk.

synkroniseret
tekst og tale

en række forskellige
indstillinger giver
forstørrelse med høj
kontrast

øg læsehastigheden

Klar, parat, start!

# Let at sætte op og tilslutte

# Drevet af computeren

MagniLink S er altid tilgængelig; sættes op
og er klar til brug på ganske få sekunder.
Placer systemet på venstre eller højre
side af den bærbare pc. Det fremragende
design gør den fleksibel og robust.

Brugeren skal aldrig bekymre sig om
batteristyrken eller forlagte batteriopladere.

# Vigtige detaljer - LVI farvet
Farvekodede detaljer på produktet og
tasken viser, hvor du skal holde i de forskellige dele, når du bruger og opstiller
systemet.

# Smart to-i-en taske
Super bærbar, MagniLink S har en to-i-en
taske, der har rigelig plads til enheden,
en 15.4” bærbar pc og tilbehøret. Den
udtagelige indvendige taske kan bruges
separat eller let puttes i en rygsæk.

Overlegen billedkvalitet

HDMI

# Fremragende billede

# Den seneste teknologi

Der er ingen forvrængning med 60 fps
(fulde digitalformater/pr. sekund). Højt
lysniveau og kontrast (lysfølsomme linser af
høj kvalitet). HDMI-forbindelse og HD/SD
progressiv højopløsning for et flimmerfrit
billede og skarpe kanter. Resultatet er et
uforligneligt, overlegent billede.

Super hurtig USB 3.0 forbindelse - ti gange
hurtigere og bagudkompatibel med USB 2.0.
HDMI-forbindelse til skærm - for hurtig og
stabil forbindelse.

# Materiale af høj kvalitet
Konstrueret af støbt metal og avancerede
plastikmaterialer, kombineret med højkvalitetsteknologi, inklusiv kameralinsen.
Alle dele er designet med henblik på
holdbarhed og genanvendelighed.

Prisvindende design

# Minimeret størrelse

# Fleksibel kamerarotation

De sammenklappelige støtteben giver mulighed for at placere MagniLink S tæt op af
en bærbar pc eller på et lille skrivebord.

Kamerahovedet kan rotere 330° (horisontalt)
og næsten 300° (vertikalt), hvilket gør
det lettere og hurtigere at skifte mellem
læsning, afstand og spejlindstilling.

# Periskopfunktion
Periskopfunktionen kan anvendes med
afstandskamera, da det hæver synslinjen.

# Fri arbejdshøjde
Den 31 cm arbejdshøjde, der er førende
på markedet, gør det let at vende siden på
store bøger og uhåndterlige ringbind.

Tilgængelighed

# PC/Mac

# Innovativ software

Software til pc og Mac følger med ethvert
MagniLink S Computer system.

Unikke og innovative funktioner i
MagniLink S softwaren omfatter:

# Kompatibilitet

• Løbende opdatering (automatisk via
Internet)
• Billed- og videooptagelse
• Genvejstaster, der kan konfigureres efter
brugerens ønsker
• Tilpasset til personer med nedsat syn;
store høj-kontrast virtuelle knapper og
voice feedback (MLS-TTS)
• Split-funktion

MagniLink S er kompatibel med hjælpesoftware som ZoomText, SuperNova,
iZoom (PC) og MagniLink iMax (Mac).
MagniLink S med MagniLink iMax er
den komplette løsning til forstørrelse,
skærmlæsning og kamera split-screen til
Mac.

Smarte muligheder

# Fantastisk dockingstation
Sæt MagniLink S i dockingstationen, så er du straks
forbundet. Læsepladen har
fortrukne kabler på bagsiden.
(Stor betjeningsboks
medfølger.)
Perfekt til at flytte MagniLink
S mellem hjem, kontor eller
skole. Læsepladen omfatter
separate friktionsbremser på Xog Y-akserne.

# LVI-skærm
Denne førsteklasses skærm fra LVI er
udviklet til brugere med nedsat syn,
fås med refleksfrit glas, fremragende
skarphed og kontrast, bløde kanter og
et design, der matcher dit MagniLink
S. Fås med 19” og 23” skærme. Tilføj
en skærmholder eller en skærmarm.

# Eksternt kontrolpanel
Det eksterne kontrolpanel leveres med
taktile knapper og let valg af funktioner.
Fås i to størrelser.

Se den separate folder for yderligere tilbehør.

Tekniske specifikationer

Vælg din model!
ProduktProdukt
kode			

Forbindelser Integreret LED TTS
Pris
kontrolpanel									
(excl. moms)

MLS-C01
MLS-M01
MLS-M02
MLS-CM01
MLS-CM02
MLS-CM03
MLS-CM03-MAC

USB3		
HDMI		
HDMI		
HDMI/USB3		
HDMI/USB3		
HDMI/USB3		
HDMI/USB3		

MLS Computer SD
MLS Monitor SD
MLS Monitor HD
MLS Comp/Mon SD
MLS Comp/Mon HD
MLS TTS HD (Win)
MLS TTS HD (Mac)

-			
Ja			
Ja			
Ja			
Ja			
Ja			
Ja			

Model

MagniLink S

Forbindelser

USB 3.0, HDMI

Kameraopløsning

SD: 640 x 480 (480 progressiv scan)
HD: 1280 x 720 (720 progressiv scan)

Forstørrelsesområde
(15,4” widescreen)

SD: 1,6 x 75*
HD: 1,4 x 75*

-		
-		
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja

21.500 kr
18.500 kr
22.900 kr
22.900 kr
25.900 kr
28.500 kr
28.500 kr

*min. og maks. forstørrelse kan konfigureres i EUC-softwaren

Fri arbejdshøjde

31 cm

Farveindstillinger

Naturlige farver, 6 kunstige farver (positiv/negativ)

Visningsindstillinger

Læsning (venstre/højre), afstand, spejl

Vægt

1,7 kg

Billedhastighed

60 fulde digitalformater/pr. sekund @720p/480p

Kompatibilitet

pc: ZoomText 10.X eller nyere, Dolphin SuperNova 12 eller nyere,
iZoom 4.0 eller nyere
MAC: iMax v.1.1.1 eller nyere

Systemkrav

pc: Windows 7 eller nyere, MAC: MAC OSX 10.6 eller nyere

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.

LVI Danmark ApS
Hørkær 24, st. tv.
2730 Herlev, DANMARK
Tel: 57 67 20 99
E-mail: info@lvi.dk
WWW.LVI.DK
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Verkstadsgatan 5,
352 46 Växjö, SWEDEN
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E-mail: info@lvi.se
WWW.LVI.SE
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