MagniLink Lisävarusteet

LVI:n lisävarusteet

LVI tarjoaa laajan valikoiman ainutlaatuisia lisävarusteita, joiden avulla tuotteistamme tulee
käytännöllisempiä ja tehokkaampia. Hyvä esimerkki on MagniLink S -telakointiasema,
jonka takaosan esiasennetut johdot muuttavat kannettavan MagniLink S:n täydeksi
suurennuslaitteeksi missä tahansa. Loistava ratkaisu käytettäessä laitetta eri paikoissa.
Toinen esimerkki on TTS ohjelmistomme, joka tarjoaa puhetuen monille MagniLink
laitteille, sekä Windows että Mac tietokoneille.
Lisävarusteemme on testattu huolellisesti, ja ne sopivat MagniLink-tuotteisiimme sekä
toimintonsa että muotoilunsa puolesta. Niiden ansiosta sinun on myös helpompi löytää
parhaiten tarpeisiisi ja toiveisiisi sopiva tuote.
Katso hinnat hinnastostasi ja tutustu LVI:n kattavaan lisävarustevalikoimaan. Ota yhteys, jos
sinulla on kysyttävää – autamme mielellämme!
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MagniLink S
LISÄVARUSTEET

MagniLink S
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MagniLink S -LISÄVARUSTEET
Pieni ulkoinen ohjauspaneeli
Tuotenro: MLS-A100

Ulkoinen ohjauspaneeli, jonka suurikontrastisilla,
käyttäjäystävällisillä painikkeilla on helppo ohjata luku-/
kaukokameraa.

Suuri ulkoinen ohjauspaneeli
Tuotenro: MLV-A110A

Ulkoinen ohjauspaneeli, jonka suurikontrastisilla, käyttäjäystävällisillä painikkeilla on helppo ohjata luku-/kaukokameraa. Toimitetaan C1, C2, C3-telakointiaseman mukana.

Telakointiasema (Paperikoot enintään A3)
Tuotenro: C1 (DVI) / C2 (HDMI)

X/Y-pöytä kierrettävällä jalustalla ja kaapeleilla PC:lle/näytölle
(DVI / HDMI). Ulkoinen ohjauspaneeli, näytön kaapeli ja
virtajohto sisältyy. Muuttaa MagniLink S:n täydelliseksi
kiinteäksi suurennuslaitteeksi. Tarjolla ilman lukualustaa (C3).

Kytke ja
aloita työskentely!

18,5”:n LVI-näyttö ja virtalähde

*

Tuotenro: MLS-A103

Laadukas LVI-näyttö käyttäjille, joiden näkö on
heikentynyt. Siinä on heijastumaton lasi, erinomainen
terävyys ja kontrasti, pehmeät reunat ja MagniLink S:n
kanssa yhteensopiva muotoilu. HD (720p).

23”:n LVI-näyttö ja virtalähde

*

Tuotenro: MLS-A104

Laadukas LVI-näyttö käyttäjille, joiden näkö on
heikentynyt. Siinä on heijastumaton lasi, erinomainen
terävyys ja kontrasti, pehmeät reunat ja MagniLink S:n
kanssa yhteensopiva muotoilu. Full HD (1080p).
*Näytön varsi/jalka on tilattava erikseen – ks. sivu 6.
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MagniLink S -LISÄVARUSTEET
2-in-1-kantolaukku

Tuotenro: MLS-A105 (mukana toimituksessa)
Käytännöllinen 2-in-1-kantolaukku, jonne sopii MagniLink S.
Suurempaan laukkuun mahtuu MagniLink S:n lisäksi 15,4”:n
kannettava tietokone ja muita tarvikkeita. Pienempää laukkua
voidaan käyttää erikseen. Yksityiskohdat oranssilla tehostevärillä.

Näytön varsi
Tuotenro: T005

Tukeva, joustava näytön varsi, joka sopii käytettäväksi
LVI-näyttöjen kanssa (MLS-A103/MLS-A104). Mukana
pöytäpidike.

Näytön jalusta
Tuotenro: MLV-A115

Käännettävä näytön jalusta, jonka korkeutta voidaan
säätää. Sopii käytettäväksi LVI-näyttöjen kanssa
(MLS-A103/MLS-A104).

A4-lukutaso
Tuotenro: MLRT

Kannettava, tyylikäs ulkoinen lukutaso, joka on helppo
ottaa mukaan minne tahansa. Paperikoot: kokoon A4 asti.

Jakoyksikkö

Tuotenro: Ota yhteys meihin
Laitteiston jakoyksikkö MagniLink S:n tietokone-/
näyttömalleille. Jakaa kuvan kaukokameran, lukukameran
ja näytön/tietokoneen välillä. Ulkoinen kaukokamera
voidaan kytkeä. Verrattavissa MLV Split -järjestelmiin.
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MagniLink S -LISÄVARUSTEET
MagniLink iMax
Tuotenro: MLIMAX

MagniLink iMax on suurennusohjelma Macille. Kun sitä
käytetään suurennuslaitteittemme kanssa, MagniLink iMax
tuo täydellisen ratkaisun heikkonäköisille Mac käyttäjille.
Sisältää korkealuokkaiset iVox4 v4 puhesynteesit.

Tekstistä puheeksi-toiminto (TTS)
Tuotenro: TTS-PC / TTS-MAC

Tekstinlukija MagniLink S MLS-HD / MLS-FHD malleille.
Ääneen puhutut valikot. Lukee tekstin ääneen ja esittää
sen lauseittain, sanoittain tai kappaleittain. Lisää käyttäjän
lukunopeutta ja vähentää silmien rasittumista.

Lisä-ääni TTS (PC)

Tuotenro: BE, DK, NL, AU, UK, US, FI, FR, IT, DE, NO, PL,
PO, BRPO, RU, ES, MEES, SE
Vaihtoehtoiset kielet TTS-PC. Huomioi, että paikallinen
kielesi, ja englanti ovat aina mukana. Tarjolla olevat kielet:
Flaami (Ellen), tanska (Magnus, Sara), hollanti (Claire,
Xander), AU englanti (Karen, Lee), UK englanti (Daniel,
Kate, Oliver, Serena), US englanti (Allison, Ava, Samantha,
Susan, Tom, Karen, Lee), suomi (Onni, Satu), ranska
(Audrey, Aurelie, Thomas), italia (Alice, Federica, Luca,
Paola), saksa (Anna, Markus, Petra, Yannick), norja (Henrik,
Nora), puola (Ewa, Krzysztof, Zosia), portugali (Catarina,
Joana, Joaquim), brasilianportugali (Felipe, Luciana),
venäjä (Katya, Milena, Yuri), espanja (Jorge, Marisol,
Monica), meksikonespanja (Juan, Paulina) ja ruotsi (Alva,
Klara, Oskar).
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MagniLink Vision -LISÄVARUSTEET
LISÄVARUSTEET

MagniLink Vision
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MagniLink Vision -LISÄVARUSTEET
18,5”:n LVI-näyttö*
Tuotenro: A1 (MLV-A103)

Laadukas LVI-näyttö käyttäjille, joiden näkö on
heikentynyt. Siinä on heijastumaton lasi, erinomainen
terävyys ja kontrasti, pehmeät reunat ja MagniLink
Visionin kanssa yhteensopiva muotoilu. HD (720p).

23”:n LVI-näyttö*
Tuotenro: A2 (MLV-A104)

Laadukas LVI-näyttö käyttäjille, joiden näkö on
heikentynyt. Siinä on heijastumaton lasi, erinomainen
terävyys ja kontrasti, pehmeät reunat ja MagniLink
Visionin kanssa yhteensopiva muotoilu. Full HD (1080p).

MagniLink Visionin 3 säätimen paneeli
Tuotenro: B1 (MLV-A106-3)

MagniLink Vision näytöille Integroitu ohjauspaneeli
kolmella painikkeella tekee käytöstä mahdollisimman
yksinkertaista.

MagniLink Visionin 3-painikkeinen paneeli
Tuotenro: B2 (MLV-A105)

Integroitu paneeli MagniLink Vision -näyttöihin. Sisältää
3 ergonomista, käyttäjäystävällistä painiketta, jotka ovat
pehmeitä, mutta silti selkeästi erottuvia painettaessa.
Helppokäyttöisyyttä etsivälle.

MagniLink Visionin 5-painikkeinen paneeli
Tuotenro: B3 (MLV-A107)

Integroitu paneeli MagniLink Vision -näyttöihin. Sisältää
5 ergonomista, käyttäjäystävällistä painiketta, jotka
ovat pehmeitä mutta silti selkeästi erottuvia. Käyttäjille,
jotka etsivät mahdollisimman suurta hallintaa ja hyötyä
MagniLink Visionistaan.
*Näytön varsi/jalka on tilattava erikseen – ks. sivu 6.
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MagniLink Vision -LISÄVARUSTEET
Ulkoinen ohjauspaneeli Lukukamera
Tuotenro: MLV-A110A

Ulkoinen ohjauspaneeli, jossa suurikontrastiset,
käyttäjäystävälliset painikkeet, joilla on helppo ohjata
lukukameraa. Sopii käytettäväksi ulkoiselle ohjausyksikölle
tarkoitetun, pöydälle asennetun telineen kanssa (MLV-A116)

Ulkoinen ohjauspaneeli Lukukamera/jako
Tuotenro: MLV-A110B

Ulkoinen ohjauspaneeli, jonka suurikontrastisilla,
käyttäjäystävällisillä painikkeilla on helppo ohjata
lukukameraa/jakotoimintoa. Sisältyy MLVSP-järjestelmiin.

Ulkoinen ohjauspaneeli Luku/kauko/jako
Tuotenro: MLV-A110C

Ulkoinen ohjauspaneeli, jonka suurikontrastisilla,
käyttäjäystävällisillä painikkeilla on helppo ohjata luku-/
kaukokameraa/jakotoimintoa. Sisältyy MLVST-järjestelmiin.

Ulkoisen ohjauspaneelin pidike
Tuotenro: MLV-A116

Mahdollistaa ulkoisen ohjauspaneelin asentamisen aivan
pöydän etureunaan, jolloin pöydälle saadaan lisätilaa.
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MagniLink Vision -LISÄVARUSTEET
Näytön varsi / tuki
Tuotenro: T005 / MLV-A115

Näytön varsi: tukeva, joustava näyttövarsi. Pöytäpidike.
Sopii kaikkiin LVI-näyttöihin.
Näytön jalka: käännettävä näytön jalka, jonka korkeutta
voidaan säätää. Sopii kaikkiin LVI-näyttöihin.

MLV jakoyksikkö
Tuotenro: C3 (MLV-A111A)

+

Käyttäjä voi jakaa kuvan kaukokameran, lukukameran ja
näytön/tietokoneen välillä. Ratkaisu on verrattavissa
MLV Split -järjestelmiin. Sisältää ulkoisen ohjauspaneelin
(MLV-110B), laitteiston jakoyksikön ja johdot.

MLV DVI-kytkin
Tuotenro: C1 (MLV-A100)

DVI-kytkimen avulla voidaan vaihtaa näytön kuvaa kahden
eri lähdön, kuten lukukameran ja tietokoneen välillä.

MUUT LISÄVARUSTEET

LM

Säädettävä
korkeus

LS

Mobiili lukutuki
Tuotenro: LM / LS

Joustava asiakirjojen, kansioiden, lehtisten, kuvien jne.
tuki. Säädettävä kulma ja korkeus. Itsenäiset lisävarusteet,
jotka sopivat kenelle tahansa asiakirjojen parissa
työskentelevälle. Paino: 2,0 kg (LM) / 3,6 kg (LS)
Koko: 38 x 31 cm (LM) / 40 x 43 cm

Säädettävä
kulma
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MagniLink PRO -LISÄVARUSTEET
LISÄVARUSTEET

MagniLink PRO
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MagniLink PRO -LISÄVARUSTEET
MagniLink PRO A4-lukutaso
Tuotenro: A (MLRT-XY)

Kannettava, tyylikäs ulkoinen lukutaso, joka on helppo ottaa mukaan minne tahansa. Paperikoot: kokoon A4 asti.

MagniLink PRO-akku
Tuotenro: B (ML-BAT)

Akku, jonka avulla voit käyttää MagniLink ZIPiä ilman
seinäpistoketta jopa 5-9 tuntia. Akun tyyppi: litiumioni. Toimitetaan kaikkien tarvittujen kaapelien kanssa.
Latausaika: 2,5 tuntia. Koko: 18 x 12 x 1,3 cm.

Tekstistä puheeksi-toiminto (TTS)
Tuotenro: TTS-PC / TTS-MAC

Tekstinlukija MagniLink PRO:lle. Ääneen puhutut valikot.
Lukee tekstin ääneen ja esittää sen lauseittain, sanoittain
tai kappaleittain. Lisää käyttäjän lukunopeutta ja vähentää
silmien rasittumista. Tarjolla olevat kielet löytyvät sivulta 7.
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LISÄVARUSTEET

MagniLink-pöydät
LISÄVARUSTEET

MagniLink-pöydät

Etsitkö erilaista
työpöytää?
Voimme räätälöidä eri mallisia
pöytiä toivomusten mukaan. Ota
meihin yhteyttä 040 777 1320
tai info@lowvision.fi.
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LISÄVARUSTEET

MagniLink-pöydät

MagniLink PV työpöytä 60 x 80 cm
Tuotenro: PV06-01

Mekaaninen säätö

Kaikille MagniLink Vision malleille sopiva pöytä. Johdot
voidaan sijoittaa kätevästi piiloon erillisen kaapelipidikkeen
avulla (lisätarvike). Soveltuu erinomaisesti myös pyörätuolin
käyttäjille. Koivulaminaatista tehty pöytälevy on 80cm leveä
ja 60cm syvä. Pöytä on varustettu hopeanvärisellä rungolla
ja neljällä kääntyvällä pyörällä, joissa kahdessa on jarrut.
Mekaanisesti säädettävä korkeus (61-91cm).

MagniLink PV työpöytä 60 x 80 cm
Tuotenro: PV05-03

Sähköinen säätö

Tässä pöydässä on samat ominaisuudet kuin yllämainitussakin, mutta se on varustettu sähköisellä korkeudensäädöllä ja rungossa on vain yksi tukeva pylväs. Pöytälevy
on koivulaminaattia. Korkeus on säädettävissä 50 ja 83cm
välillä. Toimitetaan koottuna.
Sähköinen
korkeuden säätö

Kaapelien pidike
Tuotenro: SHELF/TABLE

Pöydän alle asennettava pidike. Pidikkeen avulla johdot on
helppo koota ja piilottaa pöydän alle. Sopii PV06-01
ja PV05-03 pöytiin.

Niputa ja
peitä kaapelit

MagniLink PV työpöytä 60 x 60 cm
Tuotenro: F20

Mekaaninen säätö

F20 on kätevä työpöytä, jota on helppo liikutella ja joka
sopii hyvin yhteen monien suurennuslaitteidemme kanssa.
Työskentelykorkeus on helppo säätää 57-79cm välillä.
Pöytälevyn koko on 60x60cm. Sivulle vedettävä levy antaa
lisää työskentelytilaa. Mukana tulee neljä kääntyvää pyörää,
joissa kahdessa on jarrut. Toimitetaan osissa kapeassa
pakkauksessa.
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Lisätietoja tuotteistamme ja niiden lisätarvikkeista löydät verkkosivuiltamme osoitteessa www.lowvision.fi.
Voit ottaa meihin yhteyttä myös puhelimitse 040 777 1320 tai sähköpostilla
info@lowvision.fi.
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