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De nieuwe MagniLink S biedt alles en nog meer dan u gewend bent van de 

marktleider op het gebied van lees- en afstandscamera’s! Gemakkelijk mee te 

nemen naar huis, naar school of naar het werk en in enkele seconden startklaar. 

De MagniLink S beschikt over de nieuwste technologie voor superieure 

beeldkwaliteit en is gemakkelijk en snel aan te sluiten op een computer – of 

rechtstreeks op een monitor. Bovendien kan hij tekst hardop voorlezen. 

Praktisch voor onderweg

De MagniLink S laat zich snel inpakken en meenemen, waar u ook bent. Gevoed 
door de USB 3.0 poort van de computer is hij direct startklaar, zonder dat een accu 
nodig is. Modellen met monitor worden aangesloten via HDMI en hebben een eigen 
wisselstroomadapter. De MagniLink S wordt geleverd met een handige 2-in-1 draagtas 
met ruimte voor een laptop en accessoires.  
 

Superieure beeldkwaliteit
De camera biedt een superieure beeldkwaliteit met ongeëvenaarde scherpte, lichtgevo-
eligheid en kijkhoek. De MagniLink S biedt 60 volledig digitale beelden/seconde voor een 
buitengewoon helder beeld, ook bewegend.

Bekroond ontwerp
MagniLink S is in 2013 onderscheiden met de prestigieuze Red Dot Award. Weer kreeg 
LVI Low Vision International deze felbegeerde onderscheiding voor een innovatief ontwerp 
en een buitengewoon product, ditmaal de nieuwe MagniLink S. 



 

MagniLink S @home, school, work 

Veelzijdig modulair ontwerp
Het modulaire ontwerp van de MagniLink S met veel handige accessoires biedt elke gebruiker 
de nodige opties. Dankzij keuze uit verschillende camera’s, aansluitingen en functies, past de 
MagniLink S bij de behoeften van elke gebruiker, thuis, op school, op het werk, waar u maar 

wilt! 

MagniLink S Monitor    MagniLink S Computer  

 

MagniLink S Computer/Monitor  MagniLink S TTS 



 

MagniLink S Monitor

De MagniLink S Monitor kan op elke monitor worden aangesloten en is ideaal voor 
werk of vrije tijd.  Voor het lezen van een verslag of het maken van een plakboek. 
Het bekijken van een document of het delen van foto’s. U kunt zelfs uzelf bekijken in 
de “spiegelmodus”.

MagniLink S Monitor is voorzien van een HDMI-aansluiting en een ingebouwd 
regelpaneel. Hij vergt een minimum aan ruimte. De camera is verkrijgbaar met HD- 
of SD-resolutie.

Plug and play!



 

MagniLink S Computer

De MagniLink S Computer is ideaal voor 
studenten die behoefte hebben aan een 
betaalbaar en draagbaar systeem dat kan 
worden aangesloten op elke PC of Mac met 
USB 3.0 poort. Gebruik hem om boeken en 
documenten te lezen. Volg de aantekeningen op 
het bord en leg ze vast om later te bestuderen.

U kunt alle functies besturen via het toetsenbord 
van uw computer. De camera is verkrijgbaar met 
SD-resolutie. Dankzij zijn compacte voet kan de 

MagniLink S Computer overal geplaatst 
worden.

Altijd onafhankelijk



 

MagniLink S Computer/Monitor

De MagniLink S Computer/Monitor kan worden 
aangesloten op een computer of een monitor. 
Gebruik het systeem in de klas voor het bekijken 
van materiaal of om een les of presentatie vast te 
leggen met de video-opnamefunctie. 

U kunt het systeem ook thuis gebruiken als 
beeldschermloep, aangesloten op een LVI-
monitor en een docking station. 

De MagniLink S Computer/Monitor heeft zowel 
een HDMI- als een USB 3.0 aansluiting en kan 
worden bestuurd via de geïntegreerde regelbox 
of vanaf het toetsenbord van de computer. De 
camera is verkrijgbaar met HD- of SD-resolutie.

De MagniLink S Computer/Monitor 
is ideaal voor zowel de werk- als de 
schoolomgeving.

Veelzijdige gebruiksmogelijkheden 



 

MagniLink S TTS

MagniLink S TTS biedt u al uw favoriete 
functies waaronder Text -To-Speech.  Hij 
wordt geleverd met een HD-camera, USB 
3.0 en HDMI-aansluitingen, ingebouwd 
regelpaneel en OCR-functionaliteit voor TTS. 

Tekst kan hardop worden voorgelezen 
waardoor de leessnelheid toeneemt en u 
langer kunt blijven lezen. MagniLink S TTS 
leest elke gedrukte tekst per zin, woord 
of alinea. De OCR-gescande tekst kan 
worden opgeslagen en geopend in een 
tekstverwerker voor nalezen en corrigeren.

Gebruik een hoofdtelefoon, leun 
achterover en laat MagniLink S TTS de 
tekst voor u lezen.

Lezen op de meest efficiënte manier



 

 
Met de MagniLink S TTS kunt u, 
terwijl de tekst wordt voorgelezen, 
de beeldvergroting, de kleur en het 
contrast instellen, of in de “stille 
modus” op het scherm door de tekst 
scrollen.

MagniLink S TTS beschikt over 
gesproken feedback die de software 
nog gebruikersvriendelijker maakt. De 
spraaksynthese is verkrijgbaar in het 
Engels en in een groot aantal andere 
talen waaronder Vlaams, Nederlands, 
Deens, Engels (AUS), Engels (UK), 
Engels (VS), Fins, Frans, Italiaans, Duits, 
Noors, Pools, Portugees, Russisch, 
Spaans en Zweeds.

tekst en spraak 
gesynchroniseerd

weergavemodi voor 
beperkt gezichtsvermogen: 
vergroting met hoog 
contrast verhoogde 
leessnelheid

verhoogde leessnelheid



 

Aan de slag!

Geen zorgen over een lege accu of een 
ontbrekende acculader.

# Voeding via de computer# Gemakkelijk te starten
MagniLink S is altijd beschikbaar: in enkele 
seconden te installeren en klaar voor 
gebruik. Plaats het systeem links of rechts 
van de laptop: het voortreffelijke ontwerp 
maakt hem flexibel en schokbestendig.

# Elementen in LVI-kleur
De gekleurde elementen op toestel en 
draagtas geven aan waar u de diverse 
onderdelen het best kunt vastpakken als u 
het systeem gebruikt en installeert.   

# Handige 2-in-1draagtas
De superdraagbare MagniLink S heeft 
een 2-in-1 draagtas die royaal plaats biedt 
aan het toestel, een 15.4” laptop plus 
accessoires. De uitneembare binnentas 
kan afzonderlijk gebruikt worden of in een 
rugzak worden meegenomen.  



 

HDMI

Superieure beeldkwaliteit

# De nieuwste technologie 
Supersnelle USB 3.0 aansluiting- tien maal 
sneller en compatibel met USB 2.0. HDMI-
verbinding met monitor - voor snelle en 
stabiele aansluiting. 

# Uitstekend beeld
Geen schaduwen dankzij 60 fps (volledig 
digitale beelden/seconde). Hoge 
helderheid en contrast (lichtgevoelige 
lens van superieure kwaliteit). HDMI-
aansluiting en HD/SD progressieve 
hoge resolutie voor trillingsvrij beeld en 
scherpe contouren. Het resultaat: een 
ongeëvenaard superieur beeld. Constructie van gegoten metaal en 

geavanceerde kunststoffen in combinatie 
met toptechnologie, onder andere 
de cameralens. Alle onderdelen zijn 
ontworpen voor duurzaamheid en 
recyclebaar.

# Materiaal van de hoogste kwaliteit



 

Bekroond ontwerp

# Vrije werkhoogte
De unieke werkhoogte van 31 cm maakt 
dat u gemakkelijk een blad kunt omslaan in 
grote boeken of dikke ordners.

Dankzij de inklapbare poten kunt u de 
MagniLink S vlak naast een laptop of op 
een klein bureau plaatsen.

# Minimale footprint # Flexibele roterende camera
De kop van de camera kan horizontaal 330° 
draaien en verticaal bijna 300°, waardoor u 
gemakkelijk en snel kunt switchen tussen 
lees-, afstands- en spiegelmodus.

# Periscoopfunctie
De periscoopfunctie is handig bij gebruik 
van de afstandscamera: hij vergroot het 
gezichtsveld.



 

Toegankelijkheid

MagniLink S software met unieke en 
innovatieve functies waaronder: 

• True update (automatisch via internet)
• Opnemen van beelden en video
• Sneltoetsen die de gebruiker kan 
 definiëren
• Aangepast voor beperkt gezichts- 
 vermogen: grote virtuele knoppen met  
 hoog contrast en gesproken feedback  
 (MLS-CM03)
• Split-functionaliteit

# Innovatieve software
Elk MagniLink S Computersysteem wordt 
geleverd met software voor PC en Mac.

# PC/Mac

MagniLink S is compatibel met hulp-
software zoals ZoomText, SuperNova, 
iZoom (PC) en MagniLink iMax (Mac).

MagniLink S met MagniLink iMax is de 
complete oplossing voor vergroting, 
schermlezen en camera-splitscreen voor 
de Mac.

# Compatibiliteit



 

Handige opties

# Geniaal docking station
Plug de MagniLink S in het 
docking station en u bent direct 
aangesloten. De leestafel is 
aan de achterzijde voorzien van 
aansluitkabels. (Grote regelbox 
wordt meegeleverd.)

Perfect voor verplaatsen van 
de MagniLink S tussen woning, 
kantoor of school. De leestafel 
beschikt over afzonderlijke 
frictieremmen op de X- en de 
Y-as.

# Extern regelpaneel
Het externe regelpaneel heeft tactiele 
toetsen voor gemakkelijke keuze van de 
functies. Verkrijgbaar in twee afmetingen.

Zie voor meer accessoires de afzonderlijke folder.

# LVI-monitor
De uitstekende monitor van LVI, 
ontwikkeld voor gebruikers met 
beperkt gezichtsvermogen, heeft een 
antiverblindingsscherm, voortreffelijke 
scherpte en contrast, afgeronde 
randen en een ontwerp dat past bij 
uw MagniLink S. Leverbaar met 19” 
en 23” scherm. Uitbreidbaar met een 
monitorstatief of een monitorarm.



 

Model  MagniLink S

Aansluitingen USB 3.0, HDMI

Cameraresolutie SD: 640 x 480 (480 progressieve scan) 
 HD: 1280 x 720 (720 progressieve scan)

Vergrotingsbereik SD: 1.6 x 75* 
(15,4” breedbeeld) HD: 1.4 x 75* 
 *min. en max. vergroting is configureerbaar in de EUC- software

Vrije werkhoogte 31 cm

Kijkmodi Natuurlijke kleuren, 6 artificiële kleuren (positieve/negatieve) 

Viewing modes Lezen (links/rechts), afstand, spiegel

Gewicht  1.7 kg  

Beeldfrequentie 60 volledig digitale beelden/seconde @720p/480p

Compatibiliteit PC: ZoomText 10.X of later, Dolphin SuperNova 12 of later, iZoom 
 MAC: iMax v.1.1.1 of later

Systeemeisen PC: Windows 7 of later, MAC: MAC OSX 10.6 of later 
 

Technische specificaties

Kies uw model!

Product-  Product Aansluitingen Geïntegreerd  LED TTS
code    regelpaneel 

MLS-C01 MLS Computer SD USB3    -  -  -
MLS-M01 MLS Monitor SD HDMI   Ja  -  -
MLS-M02 MLS Monitor HD HDMI   Ja Ja  -
MLS-CM01 MLS Comp/Mon SD HDMI/USB3  Ja Ja  -
MLS-CM02 MLS Comp/Mon HD HDMI/USB3  Ja Ja  -
MLS-CM03 MLS TTS HD (Win) HDMI/USB3  Ja Ja   Ja  
MLS-CM03-MAC MLS TTS HD (Mac) HDMI/USB3  Ja Ja   Ja 



 

LVI Low Vision International Belgium
Bouwelsesteenweg 10 D, 2560 Nijlen 
Tel. 03/455.92.64, Fax. 03/455.92.88 
E-mail. info@lvi.be 
Kantoor in Wallonië
Chaussée de Bruxelles 151, 6040 Jumet 
Tel. 0473/78.15.23 

WWW.LVI.BE

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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LVI Low Vision International wordt wereldwijd erkend 
als een van de toonaangevende fabrikanten van 

hulpmiddelen voor personen met een beperkt 
gezichtsvermogen en stelt zich ten doel om het dagelijks 

leven van deze personen te vergemakkelijken. 
 

Wij zijn gecertificeerd volgens ISO 14001 & 9001.


