
MagniLink iMax



Udnyt din Mac maksimalt!
MagniLink iMax tilbyder både forstørrelse, 
konturforbedring, markørindstillinger og 
skærmlæsning med talsyntese i høj kvalitet. 
Kontrastforbedringsindstillingen giver 
et klart billede med tydelige kantlinjer 
og en skarp tekstforbedring, uanset 
forstørrelsesgrad.

Hvilken indstilling 
foretrækker du?
Forskellige typer af nedsat syn kræver 
forskellige løsninger og indstillinger. 
MagniLink iMax indeholder en række 
nyttige funktioner for at leve op til 
brugerens ønsker.  Med funktioner som 
splitscreen, understøttelse af dobbelte 
skærme, fuldskærmsindstilling, flere 
højkontrastindstillinger samt en rund og

firkantet objektivzoom giver MagniLink 
iMax dig mulighed for at variere 
skærmindstillingen efter netop dine ønsker.

Dokumentlæser og 
muligheden for at gemme 
tekster som Mp3-filer! 
Sammen med MagniLink iMax fungerer 
din Mac også som en dokumentlæser vha. 
den unikke Ghostreader-funktion. Dette 
giver dig mulighed for at få læst tekst højt 
og få tekst forstørret i et separat vindue via 
funktionen Speak Selection. Du kan senere 
gemme teksterne som Mp3-filer for at 
afspille dem i iTunes, uploade dem til din 
ipod eller iPad, eller brænde dem ned på 
en CD-rom!

MagniLink iMax er sammen med læseapparater fra LVI Low Vision 
International et komplet og unikt læsehjælpemiddel for Mac-brugere! 
Flere fordelagtige funktioner gør brugen af din Mac og læsning lettere.



 Funktioner og fordele
•  Den cirkulære og firkantede 

objektivzoom giver dig mulighed for at 
zoome ind på f.eks. en overskrift på en 
hjemmeside, hvor du fokuserer på den 
indzoomede tekst samtidigt med, at du 
stadig ser baggrunden.

•	 MagniLink iMax giver brugere fuld 
adgang til alle funktioner på skærmen 
som  f.eks. menufeltet.

•	 MagniLink iMax fås med Text-To-
Speech-tale i høj kvalitet fra Infovox 
iVox.

 Yderligere muligheder
•  MagniLink iMax fungerer også som 

en dokumentlæser vha. den unikke 
Ghostreader-funktion. Du får hurtigt 
og nemt adgang til alle de mest 
almindelige filtyper.

•  Den automatiske sprogidentifikation, 
som kan bruges i skærmlæserind-
stillingen, lokaliserer det sprog, der 
blev brugt i det aktuelle dokument eller 
hjemmeside og ændrer automatisk 
talesyntesens indstillinger til det 
aktuelle sprog.

•	 Gem tekster som Mp3-filer og afspil 
dem i iTunes, upload dem på din iPod 
eller iPad eller brænd dem på en CD!

Test MagniLink iMax i dag!  
 
Du finder en 30-dages gratis demoversion 
til download på WWW.LVI.SE.



Model MLIMAX-DK

Kompatibilitet  MagniLink Student Addition, MagniLink Student Professional, 
MagniLink Vision

Systemkrav Mac OS X Version 10.6 (Snow Leopard)  
 MAC v1.1 SW eller nyere

Tale  Text To Speech (TTS) i høj kvalitet fra Acapela (InfoVox iVox)

Forstørrelse  1,5 - 36 x

Tilgængelige sprog dansk, hollandsk, engelsk, finsk, fransk, tysk, norsk
 spansk, svensk

Farveindstillinger  Naturlige farver, inverteret billede og 4 forskellige, kunstige  
 farver 
 
Forstørrelsesindstillinger  Splitscreen, support af dobbelte skærme, fuldskærmsvisning, 

flere højkontrastindstilinger, cirkulær og firkantet objektiv

Understøttede filtyper til  
skærmlæsning Text, Word, HTML, PDF, ODT og RTF

Opdateringer Gratis opdatering inden for samme version
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LVI er certificeret iht. ISO 14001 & 9001. MagniLink iMax  er udviklet for LVI Low Vision International AB af 
AssitiveWare. MagniLink iMax er et registreret varemærke ejet af LVI Low Vision International AB. Med forbehold 
af alle rettigheder. MagniLink iMax er kopibeskyttet af Assistiveware 1996-2011. InfoVox iVox © 2006-2010  
registreret til Acapela Group. Apple Macintosh og Mac OS X er varemærker tilhørende Apple, Inc., registreret i 
USA og andre lande. Alle andre varemærker og registrerede varemærker tilhører deres respektive ejere.
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