
MagniLink iMax



Käytä Maciasi 
haluamallasi tavalla!
MagniLink iMaxin avulla voit suurentaa, 
korostaa ääriviivoja ja käyttää hiiriosoitinta 
erilaisilla asetuksilla. Ohjelmistossa on 
korkealuokkainen puhesyntetisaattori, 
joka lukee näytön sisällön ääneen. 
Kontrastinpehmennystila antaa selkeän 
kuvan, jossa on selvät reunat ja tarkka 
tekstinpehmennys suurennusasteesta 
riippumatta.

Millaisia toimintoja tarvitset?
Eri näkövammat edellyttävät erilaisia 
ratkaisuja ja asetuksia. MagniLink iMaxissa 
on runsaasti käteviä ratkaisuja erilaisten 
käyttäjien tarpeisiin. MagniLink iMaxin 
avulla voit säätää näyttöä haluamallasi

tavalla: voit asettaa mm. jaetun näytön, 
kaksi näyttöä, koko näytön tai useita terävä-
kontrastisia tiloja tai käyttää pyöreää ja 
neliskulmaista linssizoomia.

Asiakirjanlukutoiminto ja 
mahdollisuus tallentaa tekstejä 
MP3-tiedostoiksi! 
MagniLink iMaxissa on ainutlaatuinen 
GhostReader-toiminto, jonka avulla Mac-
koneesi voi lukea asiakirjoja ääneen. 
Erillisen Speak Selection -toimintoikkunan 
kautta voit kuunnella tekstit luettuina ja 
suurentaa ne. Sen jälkeen voit tallentaa 
tekstit MP3-tiedostoiksi ja toistaa ne 
iTunesissa, ladata ne iPodiin tai iPadiin tai 
polttaa ne CD-levylle!

MagniLink iMax ja LVI Low Vision Internationalin lukukamerat muodostavat 
yhdessä täydellisen ja ainutlaatuisen apuvälineratkaisun näkövammaisille 
Macin käyttäjille! Monien hyödyllisten toimintojen ansiosta Macin käyttö ja 
lukeminen on entistä helpompaa.



 Toiminnot & edut
•  Pyöreän ja neliskulmaisen linssizoomin 

avulla voit tarkentaa esimerkiksi 
Internet-sivulla olevaan otsikkoon ja 
nähdä samalla taustan.

•	 MagniLink iMaxin avulla voit käyttää 
näytön kaikkia toimintoja, kuten 
valikkoriviä.

•	 MagniLink iMaxin puhesynteesi toimii 
Infovox iVoxin korkeatasoisilla tekstistä 
puheeksi -äänillä.

 Muita mahdollisuuksia
•  MagniLink iMaxissa on myös 

ainutlaatuinen GhostReader-
asiakirjanlukutoiminto, jonka avulla 
pääset helposti ja nopeasti käsiksi 
tavallisimpiin tiedostomuotoihin.

•  Ruudunlukutilassa voidaan käyttää 
automaattista kielentunnistustoimintoa, 
joka tunnistaa asiakirjassa tai Internet-
sivulla käytetyn kielen ja muuttaa 
puhesynteesin automaattisesti kyseiselle 
kielelle.

•	 Tallenna tekstit MP3-tiedostoiksi ja 
toista ne iTunesilla, lataa ne iPodiin tai 
iPadiin tai polta ne CD-levylle!

Testaa MagniLink iMaxia jo tänään!  
  Voit ladata ilmaisen 30 päivän demo- 
  version osoitteesta WWW.LVI.SE.
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Malli MLIMAX-FI

Yhteensopivuus  MagniLink Student Addition, MagniLink Student Professional,  
MagniLink Vision

Järjestelmävaatimukset Mac OS X Version 10.6 (Snow Leopard) MAC v1.1 SW 
 tai uudempi versio  

Äänet Acapelan (InfoVox iVox) huippulaadukkaat tekstistä puheeksi-
 äänet

Suurennus  1,5–36 x

Sovelluksen kielet englanti, espanja, hollanti, norja, ranska, ruotsi, saksa, suomi, tanska

Väritilat  luonnolliset värit, käänteinen kuva ja neljä keinoväriä 

Suurennustilat  jaettu näyttö, tuki kahdelle näytölle, koko näyttö, useita
 teräväkontrastisia tiloja, pyöreä ja neliskulmainen linssi

Ruudunlukutoiminnon  
tukemat tiedostomuodot Tekstitiedostot, Word, HTML, PDF, ODT ja RTF

Päivitykset version sisäiset päivitykset ilmaisia

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

Maahantuonti ja markkinointi: 

Low Vision Inno Oy
Sirrikuja 3 L, 00940 Helsinki
Puh: 040 777 1320
Fax: 09 6898 8342
E-mail: info@lowvision.fi 
 
WWW.LOWVISION.FI 
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