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Uusi MagniLink S on markkinoiden johtava luku- ja kaukokamera, joka ylittää
odotuksesi! Se kulkee helposti mukana kotiin, kouluun tai töihin, ja se voidaan
ottaa käyttöön parissa sekunnissa. MagniLink S -kamerassa on erinomaisen
kuvanlaadun varmistava uusin tekniikka, ja se voidaan kytkeä vaivattomasti
tietokoneeseen tai suoraan näyttöön. Se voi jopa lukea tekstiä ääneen.

Kätevä kuljettaa mukana
MagniLink S kulkee kätevästi mukana kaikkialle. Kamera saa virtaa tietokoneen USB
3.0 -liittimen kautta, joten se on heti käyttövalmis ilman akun lataamista.Erillinen näyttö
kytketään HDMI-liittimen kautta. MagniLink S:n mukana toimitetaan kätevä 2-in-1kantolaukku, jossa on tilaa kannettavalle tietokoneelle ja lisävarusteille.

Ylivertainen kuvanlaatu
Kamerassa on ylivertainen kuvanlaatu, terävyys, valoherkkyys ja katselukulma. MagniLink S
tallentaa 60 digitaalikuvaa sekunnissa. Kuvien tarkkuus on aina erinomainen, myös liikkuvaa
kohdetta kuvattaessa.

Palkittu muotoilu
MagniLink S -kameralle on myönnetty arvostettu Red Dot Award 2013-palkinto. LVI Low
Vision International on saanut jälleen kerran tämän tavoitellun palkinnon uuden MagniLink S:n
innovatiivisesta muotoilusta ja erinomaisesta tuoteratkaisusta.

MagniLink S @home, school, work

Joustava modulaarinen muotoilu
MagniLink S -kamera on suunniteltu modulaariseksi, ja siihen on valittavissa paljon näppäriä
lisävarusteita. Erilaiset käyttäjät löytävät omiin tarpeisiinsa sopivan ratkaisun erilaisista
kameravaihtoehdoista, liitännöistä ja ominaisuuksista. Näin MagniLink S soveltuu niin koti-,
koulu- kuin työkäyttöönkin – tai minne tahansa muuallekin.
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MagniLink S Monitor

Kytke ja käytä!
MagniLink S Monitor voidaan kytkeä mihin tahansa näyttöön, ja se soveltuu hyvin
sekä hyötykäyttöön että vapaa-aikaan. Voit lukea sen avulla raportin, muokata
leikekirjaa, katsella asiakirjaa tai jakaa valokuvia tai jopa nähdä itsesi ”peilitilassa”.
Vähän tilaa vievän MagniLink S Monitorin mukana toimitetaan HDMI-liitin ja sisäinen
ohjauspaneeli. Kameraa on saatavilla sekä HD- että SD-resoluutiolla.

MagniLink S Computer

Soveltuu itsenäiseen työskentelyyn
MagniLink S Computer on ihanteellinen
ratkaisu opiskelijoille, jotka tarvitsevat edullista
kannettavaa järjestelmää. Se voidaan kytkeä
mihin tahansa PC- tai Mac-tietokoneeseen
kamerassa olevan USB 3.0 -liittimen kautta. Voit
lukea sen avulla kirjoja ja asiakirjoja, seurata
luennoitsijan esittelemiä kalvoja ja tallentaa
tilannekuvan myöhempää tarkastelua varten.
Kameran kaikkia toimintoja voi ohjata
tietokoneen näppäimistöllä. Kameraa on
saatavilla SD-resoluutiolla
.

Pienikokoinen MagniLink S Computer
on helppo sijoittaa mihin tahansa.

MagniLink S Computer/Monitor

Aina menossa mukana
MagniLink S Computer/Monitor voidaan
kytkeä tietokoneeseen tai näyttöön.
Järjestelmän avulla voidaan katsella aineistoa
luokkahuoneessa tai tallentaa oppitunti tai
esittely videotallennusominaisuudella.
Sitä voidaan myös käyttää tavallisena
suurennuslaitteena kotona kytkemällä se LVInäyttöön ja telakointipöytään.
MagniLink S Computer/Monitorissa on HDMI- ja
USB 3.0 -liitännät, ja sitä ohjataan integroidulla
ohjausyksiköllä tai tietokoneen näppäimistöllä.
Kameraa on saatavilla sekä HD- että SDresoluutiolla.

MagniLink S Computer/Monitor sopii
hyvin sekä työhön että kouluun.

MagniLink S TTS

Nautittavia lukuhetkiä
MagniLink S TTS sisältää kaikki
suosikkiominaisuudet, mukaan lukien
tekstistä puheeksi -työkalun. Siinä on
HD-kamera, USB 3.0- ja HDMI-liittimet,
kiinteä ohjauspaneeli ja OCR-tunnistus
TTS (tekstistä puheeksi) -toimintoa
varten.
Ääneen luettavan tekstin lukunopeutta
ja voimakkuutta voi säätää. MagniLink S
TTS voi lukea mitä tahansa painettua
tekstiä lause, sana tai kappale kerrallaan.
OCR-tunnistettu teksti voidaan tallentaa
ja avata tekstieditorissa oikolukua ja
muokkaamista varten.
.

Laita kuulokkeet päähän, rentoudu ja anna
MagniLink S TTS:n lukea teksti puolestasi.

MagniLink S TTS:llä voit muuttaa
kuvan suurennusta, väriä tai kontrastia
samalla, kun tekstiä luetaan ääneen, tai
vierittää tekstiä näytöllä äänettömässä
tilassa.
MagniLink S TTS:ssä on
puhepalautetoiminto, minkä ansiosta
ohjelmistoa on vieläkin helpompi
käyttää. Puhesynteesi on saatavana
suomeksi ja useilla muilla kielillä, kuten
belgia, hollanti, tanska, Australian
englanti, Ison-Britannian englanti,
Yhdysvaltain englanti, suomi, ranska,
italia, saksa, norja, puola, portugali,
venäjä, espanja ja ruotsi. Vakiona
toimitetaan suomen-, ruotsin- ja
englanninkielen puheäänet.

synkronoitu
teksti ja puhe
erilaisia
suurennusnäyttötiloja
hyvällä kontrastilla

nopeampi luku

Helppo käyttää

# Helppo käyttöönotto

# Virtaa tietokoneesta

MagniLink S on aina käyttövalmis parissa
sekunnissa. Järjestelmä voidaan asettaa
kannettavan tietokoneen vasemmalle
tai oikealle puolelle, ja sen erinomainen
muotoilu tekee siitä joustavan ja
iskunkestävän.

Käyttäjän ei tarvitse huolehtia akun varaustasosta tai unohtuneista akkulatureista.

# Värikoodit
Tuotteen ja kantolaukun värikoodit
osoittavat eri osien paikan kokoonpanon
helpottamiseksi.

# Näppärä 2-in-1-kantolaukku
MagniLink S kulkee helposti mukana 2-in1-kantolaukussa, jossa on tilaa laitteelle,
15,4 tuuman kannettavalle tietokoneelle
ja lisävarusteille. Irrotettavaa sisäkoteloa
voidaan käyttää erikseen tai se voidaan
laittaa reppuun.

Ylivertainen kuvanlaatu

HDMI

# Erinomainen kuva

# Uusin teknologia

Kuvataajuus on 60 kuvaa sekunnissa
ilman häivekuvia. Laadukkaan, valoherkän
objektiivin ansiosta kuva on kirkas ja
terävä. HDMI-liitäntä ja progressiivinen
korkea HD/SD-resoluutio taas takaavat
välkkymättömän kuvantoiston ja
tarkkarajaiset hahmot, joten kuvanlaatu
on aina erinomainen.

Erittäin nopea USB 3.0 -liitäntä – 10 kertaa
nopeampi ja yhteensopiva vanhemman
USB 2.0 -standardin kanssa. Näytön HDMIliitäntä takaa nopean ja vakaan yhteyden.

# Laadukas materiaali
Uusinta teknologiaa sisältävä kamera
on valmistettu karkaistusta metallista ja
edistyneistä muovimateriaaleista, kameran
objektiivi mukaan lukien. Kaikki osat on
suunniteltu kestävyyttä ja kierrätettävyyttä
silmälläpitäen.

Palkittu muotoilu

# Vie vain vähän tilaa

# Joustava kameran kierto

MagniLink S voidaan sijoittaa taitettavien
tukijalkojen ansiosta kannettavan tietokoneen viereen tai pienen pöytäkoneen
päälle.

Kameran päätä voidaan kiertää
330° (vaakasuoraan) ja lähes 300°
(pystysuoraan), joten käyttäjän on helppo
vaihtaa luku-, kauko- ja peilitilojen välillä.

# Periskooppitoiminto

# Vapaa työskentelykorkeus

Periskooppitoiminto on hyödyllinen
kaukokameran kanssa, koska se parantaa
näkyvyyttä.

Markkinoiden parhaan 31 cm:n työskentelykorkeuden ansiosta myös suurien kirjojen
ja kömpelöiden mappien sivuja on helppo
kääntää.

Vaivaton käyttää

# PC/MAC

# Innovatiivinen ohjelmisto

Kuhunkin tietokonejärjestelmään sisältyy
ohjelmisto PC- ja Mac-tietokoneelle.

MagniLink S -ohjelmistossa on muun
muassa seuraavia ainutlaatuisia ja
innovatiivisia ominaisuuksia:

# Yhteensopivuus
MagniLink S on yhteensopiva avustavien
ohjelmien, kuten ZoomText, SuperNova,
iZoom (PC) ja MagniLink iMax (Mac), kanssa.
MagniLink iMaxilla varustettu MagniLink
S on Mac-käyttäjän täydellinen ratkaisu
suurennukseen, näytön lukuun ja kameran
jaettuun näyttöön.

• Ajantasainen päivitys (automaattisesti
Internetin kautta)
• Kuvien ja videoiden tallennus
• Käyttäjän määritettävissä olevat
pikanäppäimet
• Mukautettu heikkonäköisille,
suurikontrastiset virtuaaliset painikkeet
ja puheentoisto (MLS-CM03)
• Näytönjakotoiminto

Näppärät lisävarusteet

# Nerokas telakointiasema
Kytke MagniLink S telakointipöytään, ja voit heti käyttää
laitetta. Lukupöydän takaosassa
on pikaliitin ja esijohdotetut
kaapelit. (Mukana toimitetaan
suuri ohjausyksikkö.)
Soveltuu hyvin MagniLink S:n
liikkuvaan käyttöön kodin,
toimiston tai koulun välillä.
Lukupöytä sisältää erilliset
vastuslukitukset X- ja Y-akselilla.

# LVI-näyttö
Heikkonäköisille tarkoitetussa LVInäytössä on heijastamaton pinta,
erinomainen terävyys ja kontrasti,
pyöreät reunat ja MagniLink S:n kanssa
yhteensopiva muotoilu. Saatavilla 19 ja
23 tuuman näytöllä. Näyttöön voi lisätä
jalustan tai varren.

# Ulkoinen ohjauspaneeli
Ulkoisessa ohjauspaneelissa on selkeästi
erottuvat ja tuntuvat painikkeet, joilla
toiminnot on helppo valita. Saatavilla
kahdessa koossa. Katso muut lisävarusteet
erillisestä esitteestä.

Tekniset tiedot

Valitse oma mallisi...
Tuotekoodi
Tuote
Liitännät		
				
MLS-C01
MLS-M01
MLS-M02
MLS-CM01
MLS-CM02
MLS-CM03
MLS-CM03-MAC

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)

Integroitu
ohjauspaneeli

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

LED

TTS

-		 -		 Kyllä		 -		 Kyllä
Kyllä		 Kyllä
Kyllä		 Kyllä
Kyllä		 Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä

Malli

MagniLink S

Liitännät

USB 3.0, HDMI

Kameran resoluutio

SD: 640 x 480 (480 progressiivinen skannaus)
HD: 1280 x 720 (720 progressiivinen skannaus)

Suurennusalue
(15,4 tuuman
laajakuvanäyttö)

SD: 1.6 x 75*
HD: 1.4 x 75*

Vapaa työskentelykorkeus

31 cm

Väritilat

Luonnolliset värit, 6 keinoväriä (positiivi/negatiivi)

Katselutilat

Luku (vasen/oikea), kauko, peili

Paino

1.7 kg

Kuvataajuus

60 täyskokoista digitaalista kuvaa sekunnissa @720p/480p

Yhteensopivuus

PC: ZoomText 10.X tai uudempi, Dolphin SuperNova 12 tai
uudempi, iZoom. MAC: iMax v.1.1.1 tai uudempi.

*Minimi- ja maksimisuurennus voidaan räätälöidä erillisellä EUC -ohjelmistolla.

Järjestelmävaatimukset PC: Windows 7 tai uudempi, MAC: MAC OSX 10.6 tai uudempi

LVI Low Vision International tunnetaan yhtenä maailman johtavista
suurennuslaitteiden valmistajista. Yrityksen tehtävänä on helpottaa
sokeiden ja heikkonäköisten ihmisten jokapäiväistä elämää.
Yritys on sertifioitu standardien ISO 14001 ja ISO 9001 mukaan

Tytäryrityksemme
Suomessa:
Low Vision Inno Oy
Sirrikuja 3 L, 00940
Helsinki
Puh: 040 777 1320
Fax: 09 6898 8342
E-mail: info@lowvision.fi
WWW.LOWVISION.FI

LVI Low Vision International
Verkstadsgatan 5,
352 46 Växjö, SWEDEN
Tel: +46 (0)470 72 77 00
Fax: +46 (0)470 72 77 25
E-mail: info@lvi.se
WWW.LVI.SE
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