MagniLink iMax

MagniLink iMax is samen met de vergrotende viewers van LVI Low Vision
International het bij uitstek complete en unieke leeshulpmiddel voor Macgebruikers!

Maak optimaal gebruik van
uw Mac!
MagniLink iMax voorziet in
vergroting, contourverduidelijking,
muisaanwijsinstellingen en schermlezer
met gesproken weergave van hoge
kwaliteit. De instelling Verhoogd contrast
zorgt voor een helder beeld met
duidelijke tekstcontouren, ongeacht de
mate van vergroting.

Welke instelling is het best
voor u?
Verschillende typen van verminderd
gezichtsvermogen vereisen verschillende
oplossingen en instellingen. MagniLink
iMax omvat een aantal handige oplossingen die tegemoetkomen aan de
wensen van de gebruiker. Met functies als
venster splitsen, ondersteuning van twee
beeldschermen, volledig scherm,

meerdere hoog-contrast instellingen en
een ronde en vierkante inzoomlens biedt
MagniLink iMax u de mogelijkheid om
het scherm volledig aan uw wensen aan
te passen.

Documenten laten voorlezen
en opslaan als Mp3bestanden!
Dankzij de unieke Ghostreader-functie
kunt u MagniLink iMax samen met uw
Mac ook gebruiken als documentvoorlezer. Daarbij is het mogelijk om
via de functie Speak Selection tekst te
laten voorlezen en vergroot in een apart
venster weer te geven. U kunt vervolgens
de teksten opslaan als Mp3-bestanden
en ze afspelen in iTunes, downloaden op
uw ipod of iPad of op een CD branden!

Functies & voordelen

•M
 et de ronde en de vierkante

inzoomlens kunt u bijvoorbeeld
inzoomen op een kop boven een
homepage zodat u deze kunt lezen
terwijl tegelijkertijd de achtergrond
zichtbaar blijft.

• MagniLink iMax zorgt dat alle functies

Nog meer mogelijkheden

•	Dankzij de unieke Ghostreader-functie
kunt u MagniLink iMax ook gebruiken
als document-voorlezer. U hebt snel
een eenvoudig toegang tot alle
gebruikelijke bestandstypen.

•	De automatische taalherkenning van de
schermlezer stelt vast welke taal in een
document of homepage wordt gebruikt
en zorgt dat de spraakweergave
automatisch aan de betreffende taal
wordt aangepast.

op het scherm, zoals het menuvenster,
voor de gebruiker toegankelijk blijven.

• MagniLink iMax omvat Text-To-Speech-

stemmen van hoge kwaliteit van Infovox
iVox.

• U kunt teksten opslaan als Mp3-

bestanden en ze afspelen in iTunes,
downloaden op uw iPod of iPad of op
een CD branden!

Probeer MagniLink
		 iMax vandaag nog!
		 U kunt voor 30 dagen een gratis 			
		

demoversie downloaden van WWW.LVI.SE.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Model

MLIMAX-NL

Compatibiliteit	MagniLink Student Addition, MagniLink Student Professional,
MagniLink Vision
Systeemeisen

Mac OS X Version 10.6 (Snow Leopard)
MAC v1.1 SW of later

Stemmen
iVox)

Text To Speech (TTS) van hoge kwaliteit van Acapela (InfoVox

Vergroting

1,5 - 36 x

Talen voor de toepassing Nederlands, Deens, Engels, Fins, Frans, Duits, Noors,
Spaans, Zweeds
Kleurinstellingen

Natuurlijke kleuren, geïnverteerd beeld en 4 verschillende
artificiële kleuren

Vergrotingsinstellingen

 enster splitsen, ondersteuning van twee beeldschermen,
V
volledig scherm, meerdere hoog-contrast instellingen, ronde
en vierkante inzoomlens

Bestandstypen die de
schermlezer ondersteunt Text, Word, HTML, PDF, ODT en RTF
Updates

Gratis updaten binnen dezelfde versie

MagniLink iMax is ontwikkeld voor LVI Low Vision International AB door AssitiveWare. MagniLink iMax is een geregistreerd handelsmerk van LVI Low Vision International AB. Alle rechten voorbehouden. MagniLink iMax is tegen
kopiëren beschermd door Assistiveware 1996-2011. InfoVox iVox © 2006-2010 geregistreerd voor Acapela Group.
Apple Macintosh en Mac OS X zijn handelsmerken van Apple, Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Alle
andere handelsmerken zijn geregistreerde handelsmerken en eigendom van hun respectieve eigenaren.
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