MagniLink
Accessoires

Accessoires van LVI
LVI biedt een u breed assortiment unieke accessoires die onze producten nog veelzijdiger,
effectiever en intelligenter maken. Een typisch voorbeeld is het docking station voor de
MagniLink S, compleet met aansluitkabels, waarmee u de draagbare MagniLink S in een
handomdraai verandert in een fullsize beeldschermloep. De ideale oplossing voor wie het
toestel op verschillende plaatsen wil gebruiken.
Onze accessoires zijn uitgebreid getest en zijn qua functies en ontwerp volledig afgestemd
op onze MagniLink producten. Zij maken het u nog gemakkelijker om een product te vinden dat helemaal tegemoet komt aan uw behoeften en wensen.
Zie onze prijslijst voor prijzen en een compleet overzicht van de accessoires van LVI. Neem
gerust contact met ons op als u vragen hebt, wij zijn er om u te helpen!

– HELPT U ZIEN!
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ACCESSOIRES VOOR

MagniLink S

Extern regelpaneel Klein
Art nr.: MLS-A100

Extern regelpaneel met grote tactiele knoppen met hoog
contrast voor eenvoudige instelling van de lees-/afstandscamera.

Extern regelpaneel Groot
Art nr.: MLV-A110A

Extern regelpaneel met grote tactiele knoppen met hoog
contrast voor eenvoudige instelling van de lees-/afstandscamera.
Inbegrepen bij MLS-A101 Docking station.

Docking station (Papierformaat max. A3)

Sluit de MagniLink S
aan en u kunt beginnen!

Art nr.: MLS-A101 (incl. MLV-A110A)

X/Y-tafel met draaibare standaard. Aangesloten kabels op de
achterzijde voor rechtstreekse aansluiting op PC en/of monitor.
Wrijvingsremmen. Inclusief extern regelpaneel, monitorkabel
en voedingsadapter. Verandert de MagniLink S in een fullsize
beeldschermloep (CCTV).

LVI monitor 18,5” met voeding

*

Art nr.: MLS-A103

Topkwaliteit monitor van LVI, ontwikkeld voor gebruikers met
een beperkt gezichtsvermogen. Met ontspiegeld scherm,
voortreffelijke scherpte en contrast, afgeronde randen en een
ontwerp dat past bij uw MagniLink S. HD (720p).

LVI monitor 23” met voeding

*

Art nr.: MLS-A104

Topkwaliteit monitor van LVI, ontwikkeld voor gebruikers met
een beperkt gezichtsvermogen. Met ontspiegeld scherm,
voortreffelijke scherpte en contrast, afgeronde randen en een
ontwerp dat past bij uw MagniLink S. Full HD (1080p).
*De monitorarm/-voet kunt u apart bestellen, zie pagina 6.
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ACCESSOIRES VOOR

MagniLink S

Twee-in-één draagtas

Art nr.: MLS-A105 (bij aflevering bijgesloten)
Slimme 2-in-1 draagtas voor uw MagniLink S. De grote tas
heeft voldoende plaats voor de MagniLink S, een 15.4” laptop
en andere benodigdheden. De kleine tas kunt u afzonderlijk
gebruiken. Accenten in een contrasterende oranje kleur.

Monitorarm
Art nr.: T005

Robuuste flexibele monitorarm, geschikt voor LVI monitors
(MLS-A103/MLS-A104). Inclusief tafelklem.

Monitorvoet
Art nr.: MLV-A115

Draaibare in hoogte verstelbare monitorvoet, geschikt voor LVI
monitors (MLS-A103/MLS-A104).

A4 Leestafel
Art nr.: MLRT

Een stijlvolle draagbare externe leestafel die u gemakkelijk
met u meeneemt. Papierformaat: Maximaal A4.

USB2 Y-kabel
Art nr.: USB2.0-Y

USB2 Y-kabel voor wie zijn of haar MagniLink S gebruikt in
combinatie met een computer met enkel USB2.0 interface (en
niet USB3.0). Twee USB 2.0 poorten zijn vereist.
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ACCESSOIRES VOOR

MagniLink S

Splitbox

Art nr.: LVI raadplegen
Hardware splitbox voor MagniLink S Computer / Monitor modellen.
Voor het splitsen van het beeld tussen afstandscamera, leescamera
en een monitor/computer. Er kan een externe afstandscamera
worden aangesloten. Vergelijkbaar met MLV Split-systemen.

Spraaksynthese functie (Text to Speech)
Art nr.: MLS-A102

Met OCR-functionaliteit voor de MagniLink S en hardop lezen van
gedrukte tekst. Inclusief menu's met Voice-feedback.
NB. Alleen leverbaar voor de MLS-CM02.

Extra stem

Art nr.: BE, DK, NL, AU, UK, US, FI, FR, IT, DE, NO, PL, PO, RU, ES,
SE
Extra talen voor uw MagniLink S TTS HD. NB. Eén taal + Engels is
altijd inbegrepen. Beschikbare talen:
Nederlands B (Ellen), Deens (Ida), Nederlands (Claire, Xander),
Engels AU (Karen, Lee), Engels UK (Serena, Daniel), Engels VS
(Samantha, Jill, Tom), Fins (Mikko), Frans EU (Virginie, Thomas),
Italiaans (Silvia, Paolo), Duits (Yannick, Steffi, Anna), Noors (Stine),
Pools (Agata), Portugees (Raquel), Russisch (Milena), Spaans
(Monica, Diego) en Zweeds (Alva, Oskar).
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ACCESSOIRES VOOR

MagniLink Vision

LVI monitor 18,5”*
Art nr.: MLV-A103

Topkwaliteit monitor van LVI, ontwikkeld voor gebruikers met een beperkt gezichtsvermogen. Met ontspiegeld beeldscherm, voortreffelijke scherpte en contrast, afgeronde randen en een ontwerp dat past
bij uw MagniLink Vision. HD (720p). Standaard/voet niet inbegrepen.

LVI monitor 23”*
Art nr.: MLV-A104

Topkwaliteit monitor van LVI, ontwikkeld voor gebruikers met een
beperkt gezichtsvermogen. Met ontspiegeld beeldscherm, voortreffelijke scherpte en contrast, afgeronde randen en een ontwerp
dat past bij uw MagniLink Vision. Full HD (1080p). Standaard/voet
niet inbegrepen.

MagniLink Vision paneel - 3 functies
Art nr.: MLV-A105

Geïntegreerd paneel voor MagniLink Vision monitors met 3 ergonomische tactiele drukknoppen met een zachte maar duidelijke
drukfunctie. Voor wie gebruiksgemak belangrijk vindt.

MagniLink Vision paneel - 2/3 functies
Art nr.: MLV-A106 / MLV-A106-3**

2 draaiknoppen (MLV-A106)

Geïntegreerd paneel voor MagniLink Vision monitors met knoppen
voor ongeëvenaard gebruiksgemak. Keuze tussen 2 of 3 knoppen (de 3 draiknoppen (MLV-A106-3)**
derde knop is voor de aan/uit-functie en dit paneel biedt 16 vooraf
instelbare zoomposities).

MagniLink Vision paneel - 5 functies
Art nr.: MLV-A107

Geïntegreerd paneel voor MagniLink Vision monitors met ergonomische tactiele drukknoppen met een zachte maar duidelijke
drukfunctie. Voor wie een maximum aan instelmogelijkheden
kiest en alles uit zijn of haar MagniLink Vision wil halen.
*De monitorarm/-voet kunt u apart bestellen, zie pagina 11.
**MLV-A106-3 is alleen compatibel met toestellen die vanaf 01-07-2013 zijn geproduceerd.
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ACCESSOIRES VOOR

MagniLink Vision

Extern regelpaneel Leescamera
Art nr.: MLV-A110A

Extern regelpaneel met grote tactiele knoppen met hoog
contrast voor eenvoudige instelling van de leescamera.
Voor wie het toestel wil gebruiken met een op de tafel gemonteerde houder voor de externe regelbox (MLV-A116).

Extern regelpaneel Leescamera/split
Art nr.: MLV-A110B

Extern regelpaneel met grote tactiele knoppen met hoog
contrast voor eenvoudige instelling van de leescamera/
splitfunctie. Inbegrepen in MLVSP-systemen.

Extern regelpaneel Lees/afstand/split
Art nr.: MLV-A110C

Extern regelpaneel met grote tactiele knoppen met hoog
contrast voor eenvoudige instelling van de lees-/afstandscamera/splitfunctie. Inbegrepen in MLVST-systemen.

Houder voor extern regelpaneel
Art nr.: MLV-A116

Maakt het mogelijk om het externe regelpaneel vlak voor
de tafel te monteren, waardoor extra ruimte op de tafel
beschikbaar is.
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ACCESSOIRES VOOR

MagniLink Vision

Monitorarm/-voet
Art nr.: T005 / MLV-A115

Monitorarm: robuuste flexibele monitorarm.
Tafelklem. Geschikt voor alle LVI-monitors.
Monitorvoet: draaibare in de hoogte verstelbare
monitorvoet. Geschikt voor alle LVI-monitors.

MLV DVI-schakelaar
Art nr.: MLV-A100

De DVI-schakelaar maakt het mogelijk om het beeld op
het scherm tussen twee verschillende bronnen te switchen, bijvoorbeeld tussen leescamera en computer.

MLV Hardware split set
Art nr.: MLV-A111A

+

Maakt het mogelijk om het beeld te splitsen tussen
afstandscamera, leescamera en een monitor/computer.
Deze oplossing is vergelijkbaar met MLV Split systemen.
Omvat extern regelpaneel (MLV-110B), hardware
split box en kabels.

OVERIGE ACCESSOIRES

Instelbare
hoogte

LM
LS

Mobiele leessteun
Art nr.: LM / LS

Flexibele steun voor documenten, folders, boekjes,
plaatjes enz. Instelbare hoek en hoogte. Universele
accessoire, geschikt voor iedereen die met
documenten werkt. Gewicht: 1,0 kg (LM) / 4,5 kg (LS)
Afmetingen: 38 x 31 cm (LM) / 40 x 43 cm

Instelbare hoek
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ACCESSOIRES VOOR

MagniLink ZIP

Tas op wieltjes voor ZIP
Art nr.: ZIPBAG

Tas op wieltjes, exclusief ontworpen voor de MagniLink
ZIP, met uittrekbare handgreep en transportwieltjes voor
comfortabel vervoer.

Accu voor MagniLink ZIP
Art nr.: ZIPBAT

Accu waarmee u uw MagniLink ZIP maximaal 2,5 uur los
van het net kunt gebruiken. Type accu: Li-ion. Geleverd
inclusief alle benodigde kabels. Oplaadtijd: 2,5 uur.
Afmetingen: 18 x 12 x 1,3 cm.
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ACCESSOIRES:

MagniLink Tafels

MagniLink Tafel 60 x 60
Art nr.: F20

Speciale tafel voor MagniLink leescamerasystemen. Instelbare
hoogte. Inclusief 4 wielen. Topkwaliteit.

MagniLink Tafel 60 x 80
Art nr.: PV05-03 / PV06-01 / PV05-02

Robuuste kwaliteitstafel voor comfortabel werken met leescamerasystemen. De hoogte-instelling kan zuiver mechanisch (PV06-01),
door middel van een zwengel (PV05-02) of gemotoriseerd (PV04-03)

MagniLink Tafel 70 x 100
Art nr.: PV05-09

Robuuste kwaliteitstafel voor comfortabel werken met leescamerasystemen. Gemotoriseerde hoogte-instelling.

MagniLink Tafel 70 x 100
Art nr.: PV06-07 / PV05-08

Robuuste kwaliteitstafel voor comfortabel werken met
leescamerasystemen. Keuze tussen mechanische hoogteinstelling (PV06-07) en door middel van een zwengel (PV05-08).
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Zie onze prijslijst voor prijzen en een compleet overzicht van alle
accessoires van LVI. Voor verdere informatie over onze producten en
adressen verwijzen wij naar onze websites:
www.lvi.se
www.lvi.dk
www.lvi.be
www.lvi.ch
www.lowvision.fi
www.lvideutschland.de
www.lviamerica.com
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