MagniLink Visus

MagniLink Visus

MagniLink Visus är en smidig elektronisk förstoringsapparat – du styr alla
funktioner med en hand. Bildskärmen och den högupplösta kameran har
bästa kvalitet, vilket gör det enkelt att använda MagniLink Visus för att läsa
prislappar i affären, text på medicinburkar eller menyn på restaurangen. Med
det inbyggda stödbenet kan du även läsa lite längre textavsnitt.

Utmärkt bildkvalitet

Bekväm läsning

MagniLink Visus levereras med en
nyutvecklad bildskärm på 3,4” (AMOLED)
eller 4,3” (TFT). Kameran på 3 megapixel
behåller kontrast och skärpa oavsett
förstoring.

Det utfällbara stödbenet ser till att bilden
inte skakar medan du läser och gör det
enkelt att förflytta sig i text. Det gör att du
även kan använda MagniLink Visus för att
läsa längre textstycken.

Enhandsgrepp

MagniLink Visus har en flytande lins som
blixtsnabbt anpassar bildskärpan när du
ändrar avståndet till texten. Du får upp till
14 gångers förstoring, valbara artificiella
färger samt två kontrastlägen. Laddare för
både vägguttag och USB medföljer.

Den innovativa designen förenar ergonomi
och användarvänlighet – du når alla knappar
med tummen i ett enhandsgrepp. Du
behöver därmed inte hålla produkten
med två händer när du ska byta funktion.
Handtaget är gummerat för att ligga väl i
handen.

Egenskaper och fördelar
Högsta bildkvalitet tack vare en nyutvecklad
bildskärm samt 3 megapixelkamera
Väj mellan två skärmstorlekar - 3,4” eller 4,3”
Upp till 14 ggr förstoring (5,5 ggr för Visus 3,4)
i tre olika steg

Alla funktioner nås i
ett enhandsgrepp

Användarvänlig och ergonomisk design
Utfällbart stödben som gör det enkelt att läsa
längre textstycken
Unikt översiktsläge för att hitta det du söker

Utmärkt bild med
AMOLED bildskärm

Bildfrysningsfunktion – för att kunna ta bilder av
text som är svår att nå och läsa av den senare
Spara och överför bilder
Snabbstartsläge – du kan börja läsa omedelbart
Batteri som kan laddas via USB- eller vägguttag

Flera kontrastlägen
finns tillgängliga

Möjlighet att stänga av ljuset för att exempelvis
läsa skärmen på en mobiltelefon

Gummerat handtag
för bästa grepp

Snabb uppstart

Ladda via USB/220V

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Artikelnummer

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

Skärmstorlek

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

Förstoring

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

Vikt

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

Dimensioner

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

Färglägen

naturligt färgläge, kontrastförstärkta lägen (positivt/negativt)
artificiella färger (en valbar färg)

Batteri

inbyggt återuppladdningsbart litium-ion batteri 90-230 V 		
med adapter för laddning via USB-uttag (medföljer)

Uppladdningstid

3 h (Visus 3,4)
4 h (Visus 4,3)
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