MagniLink Visus

MagniLink Visus

MagniLink Visus on kätevä elektroninen suurennuslasi – voit käyttää kaikkia
toimintoja yhdellä kädellä. MagniLink Visusin huippulaadukkaan näytön
ja korkean resoluution kameran avulla voit helposti lukea hintalappuja,
lääkepurkkien tekstejä ja ravintoloiden ruokalistoja. Kiinteä tukijalka
mahdollistaa myös hieman pidempien tekstien lukemisen.

Erinomainen kuvanlaatu

Lukeminen on miellyttävää

MagniLink Visus -järjestelmässä on
uudentyyppinen 3,4” (AMOLED) tai 4,3”
(TFT) näyttö. 3 megapikselin kamera
säilyttää kontrastin ja terävyyden kaikissa
suurennussuhteissa.

Taittuvan tukijalan ansiosta kuva ei heilu
lukemisen aikana, joten tekstissä on helppo
siirtyä eteenpäin. MagniLink Visusin avulla
voit näin ollen lukea myös pidempiä
tekstejä.

Käyttö yhdellä kädellä

MagniLink Visusissa on nestelinssi, joka
mukauttaa kuvan terävyyden erittäin
nopeasti, kun muutat etäisyyttä tekstiin.
Laite mahdollistaa jopa 14-kertainen
suurennuksen ja tarjoaa käyttöösi
valinnaiset keinovärit ja kaksi kontrastitilaa.
Toimitukseen sisältyy pistorasia- ja USBlaturi.

Innovatiivisessa muotoilussa yhdistyvät
ergonomia ja käyttäjäystävällisyys –
voit käyttää kaikkia painikkeita yhden
käden peukalolla. Toimintojen vaihto ei
näin ollen edellytä molempien käsien
käyttöä. Kumitettu kädensija istuu käteen
erinomaisesti.

Ominaisuudet ja edut
●● Erinomainen kuvanlaatu uudentyyppisen

näytön ja 3 megapikselin kameran ansiosta

●● Valittavana kaksi näyttökokoa – 3,4” tai 4,3”
●● Jopa 14-kertainen suurennus (Visus 3,4:ssä
5,5-kertainen suurennus) kolmessa eri
vaiheessa

Kaikki toiminnot käytettävissä yhdellä kädellä

●● Käyttäjäystävällinen ja ergonominen muotoilu
●● Taittuvan tukijalan ansiosta pitkien tekstien
lukeminen on helppoa

Erinomainen kuva

●● Ainutlaatuinen, hakua helpottava
yleiskatsaustila

●● Kuvan jäädytystoiminto – voit ottaa

kuvia vaikeasti saavutettavissa olevista ja
vaikealukuisista teksteistä

●● Pikakäynnistystila – voit aloittaa lukemisen heti

Valittavissa useita
kontrastitiloja

●● USB:n tai pistorasian kautta ladattava akku
●● Valon voi sammuttaa esimerkiksi

matkapuhelimen näytön lukemista varten
Kumitettu kädensija
takaa optimaalisen
otteen

Nopea käynnistys

Lataa USB:n / 220 V:n
pistorasian kautta

TEKNISET TIEDOT
Tuotenumero

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

Näytön koko

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

Suurennus

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

Paino

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

Mitat

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

Väritilat

luonnollinen väritila, kontrastin lisäystilat (positiivinen/
negatiivinen), keinovärit (yksi valinnainen väri)

Akku

sisäänrakennettu ja ladattava litiumioniakku, 90–230 V,
adapteri USB-liitännän kautta tehtävää latausta varten (sisältyy
toimitukseen)

Latausaika

3 t (Visus 3,4)
4 t (Visus 4,3)
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