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MagniLink Visus

Uitstekende beeldkwaliteit
MagniLink Visus wordt geleverd met een 
nieuw ontwikkeld beeldscherm van 3,4” 
(AMOLED) of 4,3” (TFT). De 3 megapixel 
camera behoudt zijn contrast en scherpte, 
ongeacht de vergroting.

Enkelvoudige handgreep
Innovatief ontwerp waarin ergonomie en 
gebruiksvriendelijkheid samengaan : op de 
handgreep zijn alle knoppen eenvoudig 
met de duim te bedienen. U hoeft het 
apparaat niet met twee handen vast te 
houden om van functie te wisselen. Door 
de rubbercoating ligt de handgreep goed 
in de hand. 

Comfortabel lezen
De uitklapbare steun zorgt ervoor dat het 
beeld tijdens het lezen niet beweegt en 
dat u de tekst gemakkelijk kunt volgen. 
Daardoor kunt u MagniLink Visus ook 
gebruiken voor het lezen van langere 
teksten.

MagniLink Visus heeft een beweegbare 
lens die de beeldscherpte direct 
aanpast wanneer u de afstand tot de 
tekst verandert. Hij beschikt over een 
maximum vergroting van 14 maal en twee 
contrastinstellingen, bovendien kunt u 
meerdere kunstmatige kleuren kiezen. 
Batterijlader voor wandcontact en voor 
USB-aansluiting inbegrepen.

MagniLink Visus is een zeer praktische elektronische loep waarbij alle functies 
met één hand worden bediend. Het kwalitatief uitstekende beeldscherm en 
de hoge resolutie camera maken MagniLink Visus bij uitstek geschikt voor het 
lezen van prijskaartjes in de winkel, teksten op medicijndoosjes of menu's in 
een restaurant. Dankzij de ingebouwde steun kunt u ook langere teksten lezen.



MagniLink Visus

Eigenschappen en voordelen
 ● Zeer hoge beeldkwaliteit dankzij een nieuw 

ontwikkeld beeldscherm (AMOLED) en 3 
megapixel camera

 ● Keuze tussen twee schermformaten:  
3,4” of 4,3”

 ● Tot 14 maal vergroting (5,5 maal voor Visus 3,4) 
in drie stappen

 ● Gebruiksvriendelijk en ergonomisch ontwerp 

 ● Uitklapbare steun voor gemakkelijk lezen van 
langere teksten

 ● Unieke overzicht instelling om te vinden wat u 
zoekt

 ● Functie beeld bevriezen : om moeilijk 
bereikbare tekst op het scherm vast te leggen 
zodat u hem later op uw gemak kunt lezen

 ● Mogelijkheid om beelden op te slaan en over 
te brengen naar uw computer

 ● Snelstart instelling : u kunt direct beginnen 
met lezen

 ● Batterij oplaadbaar via USB-uitgang of 
wandcontact

 ● Uitschakelbare verlichting, bijvoorbeeld om 
het scherm van een mobiele telefoon te lezen

Alle functies bevinden zich op 
de enkelvoudige handgreep

Uitstekend beeld met 
AMOLED beeldscherm

Keuze uit meerdere 
contrastinstellingen

Rubberen handgreep 
voor optimale grip

Snel opstarten

Opladen via USB/220V



MLVISUS 150902

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Producer: 
LVI Low Vision International

Verkstadsgatan 5
SE-352 46 Växjö, ZWEDEN

Tel: +46 (0)470 72 77 00
Fax: +46 (0)470 72 77 25

E-mail: info@lvi.se

LVI is gecertificeerd volgens 
 ISO 14001 & 9001

Artikelnummer MLVISUS3,4 (Visus 3,4)
MLVISUS4,3 (Visus 4,3)

Schermformaat 3,4” AMOLED (Visus 3,4)
4,3” TFT (Visus 4,3)

Vergroting 1,3 x - 5,5 x (Visus 3,4) 
1,5 x - 14 x (Visus 4,3)

Gewicht 168 gr (Visus 3,4 )
198 gr (Visus 4,3 )

Afmetingen 200 x 65 x 30 mm (Visus 3,4)
220 x 80 x 30 mm (Visus 4,3)

Kleurinstellingen natuurlijke kleurweergave, instellingen met versterkt contrast 
(positief/negatief) kunstmatige kleuren (kleur naar keuze)

Accu ingebouwde oplaadbare litium-ion accu 90-230 V met adapter 
voor opladen via USB-uitgang (meegeleverd)

Laadtijd 3 uur (Visus 3,4)
4 uur (Visus 4,3)
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VERDELER 

LVI Belgium,
Bouwelsesteenweg 1O D
2560 Nijlen

Tel : 03-455 92 64
Fax : 03-455 92 88
E-mail : info@lvi.be
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