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LVI – Kwaliteitsproducten met oog 
voor de gebruiker
LVI Low Vision International werd in 1978 in Växjö, Zweden opgericht met als doel het 
dagelijkse leven van mensen met een visuele beperking gemakkelijker te maken. LVI 
wordt algemeen erkend als een van ’s werelds meest toonaangevende producenten van 
apparatuur voor slechtzienden. 

Sinds 1998 voldoet LVI aan de ISO 9001 norm voor kwaliteitsmanagement, een jaar later 
in 1999 werd ons milieuzorgsysteem bekroond met het ISO 14001 certificaat. 

Sensotec verkoopt, installeert en onderhoudt de producten van het geregistreerde 
handelsmerk MagniLink. 

Op vraag van de klant geven we graag een demonstratie van onze producten op 
locatie, dwz op school, op het werk of bij u thuis. Op eenvoudig verzoek kan u ook onze 
producten testen op ons kantoor. 

Al onze MagniLink producten worden geproduceerd in Zweden. Het volledige proces, 
onderzoek-ontwikkeling-productie, is in onze handen. Hierdoor zijn we niet afhankelijk 
van derden voor onze service. 

Net onze service is voor ons het allerbelangrijkste. 

 LVI - helpt u zien



De MagniLink Student is nog steeds de marktleider op het gebied van lees- en 
afstandscamera’s. Gemakkelijk mee te nemen naar huis, naar school of naar 
het werk en in enkele seconden start klaar. De MagniLink S beschikt over 
de nieuwste technologie voor een superieure beeldkwaliteit. De camera 
is gemakkelijk en snel aan te sluiten op een computer en/of een monitor. 
Bovendien kan hij tekst hardop voorlezen.

Praktisch voor onderweg
De MagniLink S laat zich snel inpakken en meenemen, waar u ook bent. Gevoed 
door de USB 3.0 poort van de computer is hij direct startklaar, zonder dat een accu 
nodig is. Modellen met monitor worden aangesloten via HDMI en hebben een eigen 
wisselstroomadapter. De MagniLink S wordt geleverd met een handige 2-in-1 draagtas 
met ruimte voor een laptop en accessoires. 

Beeldschermloepen MagniLink S
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MagniLink S is in 2013 onderscheiden 
met de prestigeuze reddot award. LVI 
kreeg deze felbegeerde onderscheiding 
voor een innovatief ontwerp en een 
buitengewoon product. 

Bekroond ontwerp
De camera biedt een superieure beeld-
kwaliteit met ongeëvenaarde scherpte, 
lichtgevoeligheid en kijkhoek. De 
MagniLink S biedt 60 volledig digitale 
beelden/seconde voor een buitengewoon 
helder beeld, ook bewegend.

Superieure beeldkwaliteit

MagniLink S – Alles wat u verwacht!

Zowel voor links- 
als rechtshandigen.



Snel en gemakkelijk
MagniLink S laat zich snel inpakken en 
meenemen, waar u ook bent! Geen zorgen 
over een lege accu of een ontbrekende 
acculader. Een 2-in-1 draagtas die royaal 
plaats biedt aan het toestel, een 15” laptop 
plus accessoires.
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Tactiele knoppen

Dankzij de inklapbare poten 
kunt u de MagniLink S 

vlak naast een laptop of op 
een klein bureau plaatsen.

Belangrijke details in 
contrasterend oranje.  

Periscoopfunctie

De kop van de camera 
kan zowel  horizontaal 
als vertikaal draaien. 

In de handige draagtas is ook 
plaats voor een laptop. 



Beeldschermloepen MagniLink S
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*Besturing via toetsenbord van de computer.

Product- Product Aansluitingen Geïntegreerd  LED TTS
code regelpaneel 

MLS-C01 MLS Computer SD USB3.0 * - -
MLS-M01 MLS Monitor SD HDMI Ja - -
MLS-M02 MLS Monitor HD HDMI Ja Ja -
MLS-CM01 MLS Comp/Mon SD HDMI/USB3.0 Ja Ja -
MLS-CM02 MLS Comp/Mon HD HDMI/USB3.0 Ja Ja -
MLS-CM03 MLS TTS HD HDMI/USB3.0 Ja Ja Ja
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MagniLink S Monitor  
Kan op elke monitor aangesloten worden 
en is ideaal voor werk of vrije tijd.  Voor het 
lezen van een verslag of het maken van een 
plakboek. Het bekijken van een document 
of het delen van foto’s. U kunt zelfs uzelf 
bekijken in de “spiegelmodus”.

MagniLink S Computer  
Ideaal voor studenten die behoefte hebben 
aan een betaalbaar en draagbaar systeem 
dat kan worden aangesloten op elke PC of 
Mac met USB 3.0 poort. 

MagniLink S TTS 
Biedt u al uw favoriete functies waaronder 
Text -To-Speech. Tekst kan hardop worden 
voorgelezen waardoor de leessnelheid 
toeneemt en u langer kunt blijven lezen. De 
OCR-gescande tekst kan worden opgesla-
gen en geopend in een tekstverwerker voor 
nalezen en corrigeren. MagniLink S TTS 
beschikt over gesproken feedback die de 
software nog gebruikersvriendelijker maakt.

MagniLink S Computer Monitor  
Kan worden aangesloten op een computer 
of een monitor. Gebruik het systeem in de 
klas voor het bekijken van materiaal of om 
een les of presentatie vast te leggen met de 
video-opnamefunctie. U kunt het systeem 
ook thuis gebruiken als beeldschermloep, 
aangesloten op een LVI-monitor en een 
docking station. 

Aangepast voor elke gebruiker



Beeldschermloepen / MagniLink S
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MagniLink S – schoolsysteem 

Gebruik de MagniLink S in combinatie met de 
afstandscamera, het regelpaneel en de hardware  
splitfunctie. De draagbare camera kan in een 
docking station met of zonder leesplateau geplaatst 
worden. 

Deze combinatie is een slimme oplossing op 
lange termijn! Op school wegen in de eerste jaren 
vaak de voordelen van een bureausysteem het 
zwaarst, terwijl later, wanneer regelmatig van 
klaslokaal moet worden gewisseld, de draagbare 
MagniLink S de beste oplossing zal zijn.

De slimme twee-in-één oplossing Docking station
Plug de MagniLink S in het docking 
station en u bent direct aangesloten. 
De leestafel is aan de achterzijde 
voorzien van aansluitkabels. Grote 
regelbox wordt meegeleverd. 

Verkrijgbaar als splitsysteem met 
een externe afstandscamera. 

Dankzij het docking station kan u het

systeem ook gebruiken als beeldschermloep

De geavanceerde 
leestafel beschikt 
over frictieremmen 
op de X- en de Y-as. 
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Altijd onafhankelijk!
Het modulaire ontwerp van de MagniLink S met veel handige accessoires, 
biedt elke gebruiker de nodige opties. Dankzij de keuze uit verschillende 
camera’s, aansluitingen en functies past de MagniLink S bij de behoefte  
van elke gebruiker, thuis, op school of op het werk. 
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Beeldschermloepen MagniLink Vision 

MagniLink Vision is een modulaire beeldschermloep, de gebruiker kan de 
camera, de monitor, de leestafel en andere functies zelf combineren. Het 
unieke ontwerp heeft de prestigieuze ”Red Dot Design Award” gewonnen. 
MagniLink Vision is de beeldschermloep die beschikt over functies voor alle 
behoeften en in elke omgeving.

MagniLink Vision – altijd één stap voor

 
Een essentieel kenmerk van de MagniLink 
Vision is de hoge beeldkwaliteit. Het 
toestel biedt een betere resolutie, zeer 
heldere kleuren en een geweldige 
beeldscherpte. 

Onze gebruikers verschillen qua leeftijd, 
behoeften en visuele beperking. 
Daarom biedt de MagniLink Vision 
de unieke mogelijkheid om met het 
configuratieprogramma EUC (End 
User Configuration) de belangrijkste 
eigenschappen van de leescamera 
en, indien van toepassing, ook van de 
afstandscamera aan te passen aan uw 
behoeften. 

De MagniLink Vision heeft zachte, afgeronde 
hoeken en is uitgevoerd in een combinatie van 
licht- en donkergrijze kleuren. Het toestel past in 
elke omgeving maar heeft toch een opvallend 
design. Bovendien zijn alle snoeren verborgen. 

Bediening is mogelijk via de tactiele knoppen 
die op het scherm geplaats zijn of via een 
extern regelpaneel. Hoogte, hoek, kleur en 
vergroting zijn allemaal eenvoudig aan te 
passen. 

Stabiele leestafel
De geavanceerde leestafel beschikt 
over frictieremmen op de X- en de Y-as. 
De remmen zorgen zo nodig voor extra 
weerstand als de leestafel zijwaarts en/
of voor-/ achterwaarts wordt bewogen. Ze 
kunnen bovendien worden gebruikt om de 
leestafel tijdens vervoer vast te zetten.

Design en kwaliteit Superieure beeldkwaliteit



MagniLink Vision – in school

MagniLink Vision – in huis

MagniLink Vision – op werk
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Elk afzonderlijk product wordt getest op geopti-
maliseerde beeldkwaliteit. De gebruiker kan het 
toestel ook verder aanpassen aan specifieke
behoeften. ROPC past de kleur en het contrast 
aan en minimaliseert flikkering of onscherpte in 
elke situatie. Alleen beschikbaar met het meest  
volledige bedieningspaneel.

Reading Optimized Picture Control 
(ROPC) 

De dynamische beeldmodus vermindert de 
verlichting van het toestel en is met name 
nuttig voor mensen die gevoelig zijn voor 
licht. Het is ook de beste keuze voor het lezen 
van medicijnverpakkingen, tekst op blikjes, 
enzovoort.

Dynamic Picture Control
(DPC)

Een configuratieprogramma waarmee 
de instellingen per individuele gebruiker 
kunnen worden aangepast. De instellingen 
omvatten vergroting (maximaal en minimaal), 
geleidingslijn (kleur en dikte), verlichting en
het aantal kleuren dat kan worden gebruikt.

End User Configuration 
(EUC) 

Alle lichtgewicht aluminium en kunststof 
onderdelen zijn herbruikbaar en voldoen aan 
de vereisten RoHS, WEEE, ErP en REACH. LVI 
Low Vision International is tevens gecertificeerd 
volgens ISO 14001.

Milieuvriendelijk



Frictieremmen op 
de X- en de Y-as.
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Beeldschermloepen MagniLink Vision

MagniLink Vision Premium is een van de beste leescamera’s, met erkende 
hoge beeldkwaliteit en gebruiksvriendelijk. MagniLink Vision Premium is een 
modulaire beeldschermloep, de gebruiker kan zelf de camera, monitor, de 
leestafel en andere functies combineren.  

MagniLink Vision Premium

Als optie is ook een extern 
bedieningspaneel met 5 

knoppen leverbaar.

1. Kies leescamera
HR of HD resolutie

2. Kies schermgrootte
18. 5”of 23” breedbeeld

3. Kies bedieningspaneel
2 knoppen, 3 of 5 drukknoppen

LED verlichting 
langs weerzijde 
van de camera.

Een veelzijde leescamera
Indien u op zoek bent naar een een-
voudige en betaalbare leescamera, 
kies dan voor een 18,5”monitor en  
een paneel met drie knoppen. 
Mensen op zoek naar een meer 
geavanceerd systeem kunnen kiezen 
voor een HD-camera, 23” monitor  
en een bedieningspaneel met 5 
drukknoppen.

2 draaiknoppen

3 drukknoppen

5 drukknoppen
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MagniLink Vision Basic

Het bedieningspaneel met 
slechts drie knoppen is erg 
makkelijk te gebruiken.

De MagniLink Vision Basic is een eenvoudigere versie van de MagniLink Vision 
Premium, die gebruikers met een visuele beperking alle functies biedt die zij 
nodig hebben, en dit voor een aantrekkelijke prijs. Het is een beeldschermloep 
met een ergonomisch, gebruiksvriendelijk ontwerp. 

Plug & play
Sluit de MagniLink Vision Basic aan op een 
stopcontact, zet het toestel aan en u kunt uw 
beeldschermloep meteen gebruiken. 

Gebruiksgemak voor iedereen
De MagniLink Vision Basic is heel makkelijk 
in het gebruik en daarom ook bij oudere 
gebruikers bijzonder populair.

De bediening gebeurt met ergonomische 
tactiele knoppen die geïntegreerd op de  
LVI monitor geplaatst zijn. De kwaliteits-
monitor is aangepast voor low vision: 
hoge helderheid, goed contrast en een 
goede kleurenweergave. De monitor 
heeft een mat scherm waardoor reflecties 
worden voorkomen. U kunt kiezen uit twee 
monitors: 18.5” en 23”.  

Product-  Lees- Scherm- Bed.- Ver- 
code camera grootte” paneel groting 

MLV-BASIC-19   SD 18,5” 3 knoppen 2,8-59x
MLV-BASIC-23 SD 23” 3 knoppen 3,5-68x 
MLV-01 HR 18,5 3 functies 2,5-50x
MLV-02 HR 18,5 2 knoppen 2,5-50x
MLV-03 HR 18,5 5 functies 2,5-50x
MLV-04 HR 23 3 functies 3,0-60x
MLV-05 HR 23 2 knoppen 3,0-60x
MLV-06 HR 23 5 functies 3,0-60x
MLV-07 HD 18,5 3 functies 1,7-60x
MLV-08 HD 18,5 2 knoppen 1,7-60x
MLV-09 HD 18,5 5 functies 1,7-60x
MLV-10 HD 23 3 functies 2,0-60x
MLV-11 HD 23 2 knoppen 2,0-60x
MLV-12 HD 23 5 functies 2,0-60x



Slimme functies
• Bedieningsgemak: dezelfde bedienings-

knoppen voor de spraakfunctie
en de leescamera.

• Met het aanraakscherm kunt u snel
switchen tussen de leescamera en de
Text To Speech functie.

• Smart Start – zorgt dat dezelfde tekst
niet tweemaal wordt gelezen.

• Functie voor het lezen van papier dat
scheef of ondersteboven is geplaatst.

• Opties voor het openen/opslaan van
tekst op een USB-flashdrive.

• De mogelijkheid om achteraf meer talen
toe te voegen. 

• De tekst kan op het scherm gevolgd 
worden zonder dat het blad verplaatst 
moet worden. 

MagniLink Vision Text To Speech biedt het beste van twee werelden:  
een geavanceerde beeldschermloep en een voorleesfunctie in één toestel. 
Het resultaat: hogere leessnelheid, langer en ontspannen lezen. 

MagniLink Vision Text To Speech 

... of sluit uw hoofdtelefoon aan.Leun comfortabel achterover, ontspan u en 
laat u de tekst voorlezen... 

Beeldschermloepen MagniLink Vision TTS 

Met de voorleesfunctie van de MagniLink  
Vision TTS kunt u de tekst laten voorlezen,  
per letter, per woord, per regel of per alinea. 
Spraak en tekst zijn gesynchroniseerd en u  
kunt zowel het vergrotingsniveau, de 
kleuren als het contrast aanpassen. Zo kunt  
u de tekst gemakkelijk actief volgen, maar  
u kunt ook achterover leunen en naar de  
tekst luisteren met behulp van de inge-
bouwde luidsprekers of de aangesloten 
hoofdtelefoon.

Een handige keuze
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Product- 
code

 Bed.- 
 paneel

Lees-
camera

Monitor-
formaat ”

TTS

MLV-13  5 funct. HD 23 Ja



MagniLink Vision Split 
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Flexibele mogelijkheden
MagniLink Vision Split biedt u een lees-
camera (HD of HR) en/of een gemotoriseerde 
afstandscamera (HD of SD). De monitor is 
leverbaar in 18.5” en 23”. U kunt ook een  
externe monitor gebruiken. 

Met de MagniLink Vision Split kan je je 
werkruimte comfortabel inrichten. Wand- of 
plafondbevestiging voor de afstandscamera 
zijn beschikbaar evenals een model met of 
zonder een leestafel. Alle functies worden 
bediend met een gebruiksvriendelijk  
bedieningspaneel en het systeem kan ook 
worden aangesloten op een interactief 
whiteboard.

MagniLink Vision Split

MagniLink Vision Split biedt u een hardware split, waarmee u op één monitor kunt 
switchen tussen leescamera en/of een afstandscamera en computer. Het systeem 
is ideaal voor personen met een beperkt gezichtsvermogen die voor lange 
dagen op het werk of op school behoefte hebben aan een ergonomisch 
hulpmiddel van hoge kwaliteit.

Optische centrumfocus
MagniLink Vision Split heeft een initiële 
lage vergroting die zorgt voor een volledig 
overzicht. Bij gebruik van de zoomfunctie 
en bij veranderen van de splitsverhouding 
blijft de optische centrumfocus gehand-
haafd, zodat u snel en gemakkelijk kunt 
manoeuvreren. Het beeld van de camera 
wordt niet afgesneden, zoals bij veel 
andere oplossingen het geval is.

Mogelijke combinaties: 

MagniLink Vision Split Student in school. MagniLink Vision Split op werk.

Product-
code

Lees- 
ca mera

Afstands-
camera

Monitor-
formaat ”

Lees -
tafel

MLVSP-06 HD Nee 23 Ja
MLVST-14 HD HD 23 Ja



Beeldschermloepen MagniLink Zip

Een echte beeldschermloep
Deze draagbare beeldschermloep biedt 
dezelfde functionaliteit als elke echte 
beeldschermloep, zoals een stabiele 
leestafel met X/Y wrijvingsremmen, 
geleidingslijnen, een monitor met low-
vision aanpassing en een fantastische 
beeldkwaliteit!

Ingebouwde afstandscamera
Een afstandscamera met verticale en 
horizontale instelling is inbegrepen.

Licht en handig
De MagniLink Zip is eenvoudig op 
te vouwen en mee te nemen. Hij is 
aanzienlijk kleiner dan zijn voorganger, 
vooral opgevouwen, en weegt in zijn 
lichtste uitvoering slechts 3,8 kg.

De opvouwbare MagniLink Zip onderscheidt zich door zijn beeldkwaliteit en 
gebruiksvriendelijkheid. Deze eigenschappen zijn nu nog verder verbeterd 
en we hebben er zelfs een paar toegevoegd! 

MagniLink Zip – beter dan ooit

Uitstekende beeldkwaliteit
De vorige MagniLink Zip was al vermaard 
om zijn beeldkwaliteit, maar de nieuwe 
is echt een klasse apart! We hebben al 
onze kennis en ervaring op het gebied 
van technieken voor beeldverbetering 
samengebracht in een Full HD camera en 
het resultaat is een beeldschermloep met 
de beste beeldkwaliteit die u ooit hebt 
gezien.

Ontwerp
Het ontwerp is gemoderniseerd en 
volgt de bekroonde  LVI-designlijn* die 
werd geïntroduceerd met de MagniLink 
Vision. De aanpassing  voor low- vision 
is verbeterd en de MagniLink Zip is nu 
eenvoudiger te gebruiken dan ooit.

Praktisch!

Model Product code Camera Leestafel Accu 

MagniLink Zip HD 13 MLZIP-HD-13 HD Nee Ja 
MagniLink Zip Full HD 13 MLZIP-FHD-13 Full HD Nee Ja 
MagniLink Zip HD 17 MLZIP-HD-17 HD Ja Nee 
MagniLink Zip Full HD 17 MLZIP-FHD-17 Full HD Ja Nee 
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MagniLink Zip is in 2015, net als onze andere MagniLink producten, onderscheiden met 
de prestigieuze reddot award.



Benämning MagniLink Zip MagniLink Zip HD MagniLink Zip Duo

Art nr MLZIP-AD MLZIP-HD-AD MLZIPDUO-AD 

Kamera SD HD SD | SD 
Förstoring 2,8-40x 1,6-60x 2,8-40x
Distanskamera Nej Nej 0,3-4,5x
Vikt 7 kg 7 kg 8 kg
Referenslinje Ja Ja Ja

Pris exkl moms 19 900 kr 23 900 kr 29 900 kr

17



Beeldschermloepen MagniLink Zip
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Top 10 functies en voordelen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

De beste beeldkwaliteit ooit
Dankzij de Full HD camera heeft de MagniLink Zip het helderste beeld ooit. 

Opvouwbaar en draagbaar  
In tegenstelling tot veel andere opvouwbare beeldschermloepen is dit een echte 
CCTV met alle belangrijke voordelen. 

Ontwerp
Mooi om te zien en fijn om mee te werken. Het ontwerp en de kleuren zijn typisch 
LVI en helemaal in stijl met onze bekroonde designlijn.* 

Eenvoudig te gebruiken
Bedieningspaneel met draai- en drukknoppen voor uiterst eenvoudige bediening. 
Geavanceerde modus voor ervaren gebruikers. 

Speciale monitor voor low-vision
De MagniLink Zip monitor heeft een lichtgekleurde omlijsting, een anti-reflecterend 
oppervlak, een kristal heldere scherpte, een hoog contrast en een dimmer voor 
lichtgevoelige gebruikers.

De beste leestafel
De X/Y tafel, voorzien van frictieremmen, is dunner dan ooit maar even stabiel en van 
dezelfde kwaliteit als alle andere MagniLInk X/Y tafels.

Veelzijdig
U kunt kiezen uit HD of Full HD, een toestel met of zonder accu en diverse leestafel-
opties.

Alles in één
Het 17” Full HD model biedt draagbaarheid, een X/Y tafel, een accu, fantastische beeld- 
kwaliteit, een draagtas en een afstandscamera. De meest complete beeldschermloep!

Zeer kleine initiële vergroting
Kies Full HD voor de kleinst mogelijke vergroting. Ideaal voor RP-gebruikers.

Slimme afstandsinstelling
Ingebouwde draaibare afstandscamera voor maximaal comfort en met handmatige 
focus voor volledige controle over de besturing.
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De MagniLink Zip is verkrijgbaar in vier modellen met verschillende keuze-
mogelijkheden. Door het combineren van twee schermformaten, een accu 
en een X/Y-tafel voldoet de nieuwe MagniLink Zip aan de behoeften van elke 
gebruiker in elke situatie. De ingebouwde afstandscamera, bij alle modellen 
inbegrepen, maakt de MagniLink Zip ideaal voor studenten!

Vier modellen – verschillende mogelijkheden

Het meest draagbare model: 13,3” moni-
tor en HD camera, accu, zonder X/Y tafel.

Gelijk aan de MagniLink Zip HD 17 
maar met Full HD camera. 

Gelijk aan de MagniLink Zip HD 13, 
maar met Full HD camera.

17,3” monitor, HD camera en 
ingebouwde X/Y tafel. Zonder accu.

Fantastische 
17,3” monitor, 
aangepast voor 

low-vision

Zeer dun, 
met stabiele 

ergonomische 
X/Y tafel 

Maakt gebruik van 
alle mogelijkheden 
van MagniLink 

Zip!

1 MagniLink Zip HD 13 2 MagniLink Zip FHD 13

3 MagniLink Zip HD 17 4 MagniLink Zip FHD 17

Ingebouwde accu, 
Zonder X/Y tafel 

– uiterst draagbaar

Fantastische  
13,3” monitor  
aangepast voor 

low-vision



Voorleessysteem / MagniLink Voice

MagniLink Voice – leest de tekst

Knap eenvoudig in gebruik 
MagniLink Voice is echt gemakkelijk te 
bedienen. Leg de tekst er tegenaan, duw 
op de grote oranje knop, en klaar. Enkele 
seconden later wordt de tekst voorgelezen.

Echt wel snel 
MagniLink Voice is een voorleestoestel met 
de geavanceerde prestaties die u verwacht 
van elk LVI product. Aanzetten en scannen: 
sneller dan ooit tevoren!

En ook nog eens stijlvol 
Het retro ontwerp dat strak metaal laat 
contrasteren met zachte natuurlijke stoffen, 
past in elke omgeving. De kwaliteitsvolle 
materialen en afwerking geven een 
“premium” uitstraling en maken dit 
toestel stabiel en duurzaam.   

Helemaal afgestemd op u
MagniLink Voice kan afgestemd worden 
op de gebruiker door het regelen van de 
leessnelheid, volume, audio-profielen, 
stemmen, lichtsterkte.

MAGNILINK VOICE trekt de aandacht met zijn focus op eenvoud en doel-
treffendheid. Laat ons de MagniLink Voice, het meest gebruiksvriendelijke 
voorleesapparaat, even aan u voorstellen.

En meer

• Leest ook slecht geplaatste

documenten.

• Gesproken feedback voor alle functies

• Automatische taalherkenning

• Bijzonder goede focusdiepte

zodat dikke boeken zonder
probleem gelezen kunnen
worden.
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Hebt u deze knop 
gevonden? 
Dan kan u meteen 
aan de slag!



Handige opties

Audio profielen
De verschillende audio profielen zorgen 
voor een fantastische geluidskwaliteit voor 
iedereen. Stemmen zijn van topkwaliteit in 
de lokale taal en Engels inbegrepen. Het 
is ook mogelijk om externe stemmen van 
Acapela/ Infovox 4 te gebruiken. 
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• Batterij
Een batterij voor gebruik tot max. 5 uur maakt
de MagniLink Voice mobiel. U kunt kiezen uit
een versie met batterij of zonder batterij en
deze later als accessoire aanschaffen
Produktcode: MLVOICE-A100

• Papiergeleider met stop
Papiergeleider helpt de gebruiker om docu-
menten op de juiste wijze te plaatsen voor
maximale nauwkeurigheid en snelheid.
Produktcode: MLVOICE-A105

• Externe bedieningsknop
Voor een maximum comfort is een externe USB

knop leverbaar.
Produktcode: MLVOICE-A101

• Hoofdtelefoon
Een hoofdtelefoon kan van nut zijn om priva-
cyredenen of als u tekst wilt beluisteren zonder
hinder voor of uit uw omgeving.
Produktcode: MLVOICE-A104

Produktcode Model 
MLVOICE MagniLink Voice AC 
MLVOICE-BAT MagniLink Voice Batterij 
MLVOICE-1 MagniLink Voice AC Ice White 
MLVOICE-BAT-1 MagniLink Voice AC/Battery Ice White Batterij



Model MagniLink Visus 3.4 
Productcode MLVISUS3,4  
Vergroting 1,3 - 5,5 x 
Gewicht 168 gr

Model MagniLink Visus 4.3 
Productcode MLVISUS4,3  
Vergroting 1,5 - 7 x 
Gewicht 198 gr

Compacte beeldschermloepen MagniLink Visus

MagniLink Visus is een zeer praktische elektronische loep waarbij alle functies 
met één hand worden bediend. Het kwalitatief uitstekende beeldscherm en de 
hoge resolutie camera maken MagniLink Visus bij uitstek geschikt voor het lezen 
van prijskaartjes in de winkel, teksten op medicijndoosjes of menu’s in een res-
taurant. Dankzij de ingebouwde steun kunt u ook langere teksten lezen.

MagniLink Visus – een ergonomische keuze

Gebruik uw duim om te bedienen
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Uitstekende beeldkwaliteit
MagniLink Visus wordt geleverd met een 
nieuw ontwikkeld beeldscherm (AMOLED) 
van 3,4” of 4,3”. De 3 megapixel camera 
behoudt zijn contrast en scherpte, 
ongeacht de vergroting.

Enkelvoudige handgreep
Innovatief ontwerp warain ergonomie en 
gebruiksvriendelijkheid samengaan. Op de 
handgreep zijn alle knoppen eenvoudig 
met de duim te bedienen. U hoeft het 
apparaat niet met twee handen vast te 
houden om van functie te wisselen. Door 
de rubbercoating ligt de handgreep goed 
in de hand. 

Comfortabel lezen
De uitklapbare steun zorgt ervoor dat het 
beeld tijdens het lezen niet beweegt en dat 
u de tekst gemakkelijk kunt volgen. Daar-
door kunt u MagniLink Visus ook gebruiken 
voor het lezen van langere teksten.

MagniLink Visus heeft een beweegbare lens 
die de beeldscherpte direct aanpast wanneer  
u de afstand tot de tekst verandert. Hij 
beschikt over een maxi-mum vergroting 
van 7 maal en twee contrastinstellingen, 
bovendien kunt u meerdere kunstmatige 
kleuren kiezen. Batterijlader en USB 
aansluiting inbegrepen



Compacte beeldschermloepen i-loview

De i-loview7” is de eerste Full HD draagbare, elektronische handloep met 
groot scherm. Dankzij het grote 7” scherm en zijn Full HD camera krijgt u een 
uiterst scherp en helder beeld, zelfs in de kleinste vergrotingen. Het tablet 
formaat geeft het toestel een uniek design dat gemakkelijk mee te nemen is.

i-loview – draagbare unit Full HD

Model I-LOVIEW
Productcode I-LOVIEW-FHD
Vergroting 1,0 - 120 x
Gewicht 535 gr
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De 7 FULL HD heeft een geheugenkaart 
waarmee u foto’s kan opslaan om ze later 
opnieuw te bekijken. Ideaal om dingen niet 
te vergeten. 

Groot, duidelijk 7” scherm. 

Het toestel heeft zowel een lees- als 
afstandscamera met autofocus. Dit houdt  
in dat teksten eenvoudig en haarscherp 
gelezen kunnen worden met de lees-
camera. De afstandscamera is perfect om 
allerhande objecten op een afstand te 
bekijken. U hebt de keuze om dit in real-
time te doen of om een foto te nemen die 
u nadien rustig bekijkt.

Kies voor lees- of afstandscamera



Software / Mac

IMAX is de complete oplos-
sing voor Mac! Download 
een demo op www.lvi.se

Software voor Mac
Vergrotingssoftware en schermuitleesprogramma’s voor Mac-gebruikers. LVI 
biedt deze software aan onder de naam van iMax. Het is mogelijk om een  
demoversie te downloaden op www.lvi.se
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Software voor Mac
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MagniLink iMax is samen met de vergrotende viewers van LVI Low Vision 
International het bij uitstek complete en unieke leeshulpmiddel voor 
Macgebruikers! De verschillende handige functies maken het gebruik  
van uw Mac gemakkelijker.

Maak optimaal gebruik van 
uw Mac!
MagniLink iMax voorziet in vergroting, 
contourverduidelijking, muisaanwijs-
instellingen en schermlezer met gesproken 
weergave van hoge kwaliteit.  

Aanpasbaar en flexibel
MagniLink iMax omvat een aantal handige 
op-lossingen die tegemoetkomen aan de 
wensen van de gebruiker. Met functies als 
venster splitsen, ondersteuning van twee 
beeldschermen, volledig scherm, meerdere 
hoogcontrast instellingen en een ronde of 
vierkante inzoomlens biedt MagniLink iMax 
u de mogelijkheid om het scherm volledig 
aan uw wensen aan te passen. 

Handige eigenschap
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. 

U kunt teksten opslaan als Mp3-bestanden 
en ze afspelen in iTunes, downloaden op 
uw iPod of iPad of op een CD branden!

Model  MagniLink iMax 
Productcode  MLIMAX 
Systeemeisen Mac OS X, v. 10.6* 
Stemmen Infovox iVox v. 4** 
Vergroting  1,5-36x 
Kleurinstellingen Natuurlijke, 4 artificiële 

* of later
** Inclusief vijf stemmen

MagniLink iMax – software voor Mac

Complete oplossing voor Mac



Software / Mac

Infovox iVox
Infovox iVox brengt stemmen naar je Mac 
en voegt ze toe aan de standaardapplicatie 
VoiceOver. VoiceOver leest meldingen en 
teksten nauwkeurig en hardop voor, zodat je 
geen scherm hoeft te zien om optimaal  

Infovox iVox

ZoomText Mac
Zoomtext voor Mac biedt tot 36 x vergroting 
van om het even wat op het scherm wordt  
weergegeven. Zoomtext voor Mac is gemak-
kelijk te gebruiken en wordt aangeboden 

ZoomText Mac

gebruik te maken van je computer. Met 
Infovox iVox maak je VoiceOver meertalig, 
zodat het zich niet langer beperkt tot Engels 
en het in één klap 22 verschillende talen 
machtig is. 

Model  Infovox iVox 4 
Productcode  IVOX

Model  ZoomText Mac 
Productcode  ZTMAC
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met een korting aan degenen die al een 
ZoomText licentie voor PC aangekocht 
hebben.
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Software PC

Vergrotingssoftware en schermuitleesprogramma’s voor PC-gebruikers. LVI biedt 
software aan van verschillende leveranciers. Het is mogelijk om een demoversie  
te downloaden op www.lvi.se.

Software / PC



ZoomText Magnifier
ZoomText is vergrotingssoftware voor 
slechtziende PC gebruikers die hun 
computer optimaal willen gebruiken. 
Door middel van vergroting en/of spraak 
wordt de informatie op het beeldscherm 
toegankelijk gemaakt.

ZoomText Magnifier is een veelgebruikte 
vergrotende software met vergroting 
van 1,25 x tot 36 x. ZoomText Magnifier 
vergroot alles wat op het scherm staat, 
zodat alle toepassingen gemakkelijk te zien 
en te gebruiken zijn. 

ZoomText Magnifier/Reader
Magnifier/Reader brengt u de totaal- 
oplossing voor de toegang tot uw 
computer door ZoomText Magnifier te 
combineren met een krachtige set van 
leestools. Hoor wat u doet terwijl u zich 
over het scherm beweegt en laat uw ogen 
rusten wanneer ZoomText uw documenten, 
webpagina’s en e-mails leest. Met 
Magnifier/Reader ziet, hoort en gebruikt u 
veel gemakkelijker uw computerscherm.

Infovox4
Infovox is een spraakoplossing die  
geschreven informatie op een computer-
scherm vocaal beschikbaar maakt en die 
speciaal ontworpen is voor personen die  
met slechtziendheid, dyslectie of ouder- 
domsproblemen kampen. Het is een nood-
zakelijke component van schermlezers zoals 
ZoomText Magnifier/ Reader, Supernova 
Magnifier en Supernova Magnifier/ Reader 
en Supernova Access Suite. Infovox werkt 
onder Windows 7, Windows 8 en Windows 
8.1 en compatibel met alle andere toepas-
singen op uw PC.

De spraaksynthese van Infovox kan alle 
geschreven informatie lezen en zet die 
om in een natuurlijke en aangenaam 
klinkende stem. Via de schermlezer kan de 
slechtziende gebruiker nu heel gemakkelijk 
toegang krijgen tot geschreven tekst en de 
verschillende functies van zijn PC. Surfen 
op het internet en zelfs tekst controleren 
door woord per woord of letter per letter 
te laten voorlezen is mogelijk.

Infovox4 ZoomText

Programvara / PC
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Model  Infovox4 
Productcode  INFOVOX4

Model ZoomText Magnifier 
Productcode ZT10M (CD) / ZT-10M-USB

Model ZoomText Magnifier/Reader 
Productcode ZT10M/R (CD) / ZT-M/R-USB



Model  SuperNova Access S. 
Productcode  046US4

Model  SuperNova Screen R. 
Productcode  046HS4

Model  SuperNova Magnifier 
Productcode  046LS4

Model  SuperNova Reader M. 
Productcode  046PS4
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SuperNova biedt een compleet programma toegankelijkheidssoftware voor de 
computer. Door middel van vergroting, spraak, of braille wordt de informatie  
op het computerscherm toegankelijk gemaakt. Er is ook een versie van Super-
Nova beschikbaar op USB stick.

Een compleet programma
SuperNova biedt een compleet programma 
toegankelijkheidssoftware voor de 
computer. Door middel van vergroting,  
spraak, of braille wordt de informatie op het  
computerscherm toegankelijk gemaakt. 
Wanneer het moeilijk of helemaal niet 
meer mogelijk is om het computerscherm 
af te lezen, kan Supernova uitkomst bieden  
aan blinde en slechtziende computerge-
bruikers. Supernova biedt een eenvoudige 
en flexibele oplossing voor toegang tot 
Windows applicaties, internet en e-mail en 
is eenvoudig aan te passen aan individuele 
wensen. Supernova is snel en stabiel, 
herkent moeiteloos tekst, iconen, knoppen 
en menu’s. De software wordt standaard 
geleverd op CD, maar is ook verkrijgbaar 
op USB-stick en hierdoor te gebruiken op 
meerdere willekeurige computers.

• SuperNova Access Suite – combineert
braille- en spraakondersteuning met
vergroting

• SuperNova Screen Reader – scherm-
lezer die alles weergeeft op de braille-
leesregel.

• SuperNova Magnifier – alleen vergroting
• SuperNova Reader Magnifier

– vergroting met spraakondersteuning

Programvara / PC

SuperNova
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LVI biedt het volledige scala van GLAMOX LUXO aan. Hieronder vindt u  enkele  
voorbeelden uit hun gamma. De lampen zijn beschikbaar in verschillende kleuren, 
worden geleverd met een tafelklem en lamp. Vervolgens kan u kiezen uit enkele 
accessoires bijvoorbeeld een  vloerstandaard, een muursteun, voetstuk en diverse 
aanvullende lenzen. Alle producten uit het GLAMOX LUXO gamma hebben vijf 
jaar garantie.

Verlichting GLAMOX LUXO

LFM LED 3D / 5D
LFM LED is een lichte loepelamp met LED 
verlichting. De lamp is gemonteerd in een 
flexible, beweegbare arm. De arm maakt 
het mogelijk om de lamp in de ideale 
positie te plaatsen en te fixeren. 

LFM-101
LFM-101 is een lamp die zowel thuis als 
op het werk gebruikt kan worden. Deze 
loepelamp werkt met een circulaire TL 
lamp waar in het midden een glazen lens 
geplaatst is. De TL lamp zorgt ervoor dat 
er geen schaduw gevormd wordt op het 
werkvlak. 

Verlichting en Loepelampen

LFM-101LFM LED

KFM LEDWave LED

Model  LFM LED 3 D 
Productcode  LFL026102

Model  LFM 101 3 D 
Productcode  LFM000043

Model  Wave LED 3,5 D 
Productcode  WAL025948

Model  KFM LED 3 D 
Productcode  KFL026034
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Wave LED 3,5D / 5D
Wave LED vergroot zowel schaduwvrij 
door de dubbelzijdige belichting als drie 
dimensionaal door de keuzemogelijkheid 
voor linkse of rechtse belichting. De 
3D-optie is bijzonder nuttig voor het 
bewerken van printplaten en aanverwante 
delicate objecten. Door de rechthoekige 
lens  is de Wave LED eveneens geschikt om 
te lezen. Beschikbaar in 2 kleuren: Wit en 
licht grijs. 

KFM LED 3D / 5D
KFM LED is een volledig metalen 
contructie met een strak design, 
een flexibele arm en een uitstekend 
lichtrendement. Dit maakt de 
lamp geschikt als hulpmiddel voor 
slechtzienden.  



Terea 360Verit

Verlichting SUN-FLEX
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Terea
Deze compacte tafellamp maakt gebruik 
van energiezuinige LED technologie. 
Terea heeft een elegante vorm en een 
slim design zodat ze perfect gebruikt kan 
worden op kleine oppervlakten.  

Het uitstekende lichtrendement en 
ergonomisch ontwerp verzekeren optimale 
belichting van je computerwerkplek. 
Terea brengt energiezuinigheid, 
ergonomie en compact design samen op 
een onvergelijkbaar niveau. Standaard 
uitgerust met geïntegreerde tafelvoet. 
Beschikbaar in 2 kleuren: Zwart en 
zilvergrijs. 

Verit
Verit is een veelzijdig en flexibel werklicht 
dat in vrijwel elke positie kan worden in-
gesteld. Door de veergebalanceerde arm 
is de lamp makkelijk hanteerbaar en blijft 
deze parallel met het werkoppervlak. Stan-
daard geleverd met tafelklem. De solide 
en elegante tafelvoet is een optie.  
Kleuren: Zwart en Wit.

Bureaulampen

360
De 360 werklamp heeft een uitgesproken 
vorm en een uitmuntende functionaliteit. 
De op maat gemaakte LED module in de 
horizontale lampkop geeft een breed, 
gericht licht.  

De roterende voet en de flexibele armen 
nemen weinig plaats in in hun basispositie. 
Volledig uitgestrekt wordt het licht 
verdeeld over een groot oppervlak terwijl 
de lamp parallel met het werkvlak blijft 
om een asymmetrische en ergonomische 
belichting te verzekeren.  

De 360 is dimbaar en schakelt zich 
automatisch uit om energie te besparen. 
Geleverd met tafelvoet.Muurbevestiging 
of tafelklem zijn niet beschikbaar. Kleuren: 
Wit, zwart of zilvergrijs.

Model Terea  Productcode TER024976 (wit) / TER024979 (zwart)

Model  360  Productcode 360025540 (wit) / 360025541 (zwart)

Model  Verit  Productcode VER024920 (wit) / VER024921 (zwart)



LVI biedt goede werkplek verlichting aan van 
het  Zweedse Sun-Flex ™. Sun-Flex ontwikkelt en 
produceert moderne producten voor moderne 
kantoren en werkplaatsen. 

INLITETM LED
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SLIMLITETM LED
SLIMLITE™LED introduceert de ideale 
lichtverhoudingen op de professionele 
werkplek mede dankzij de grote 
rijkwijdte, flexibiliteit en stabiliteit van 
de hoogwaardige lamparm. Met zijn 
unieke combinatie van dimfunctie en 
kleurinstelling, individueel verstelbaar in 
een van onze 4 modi, kan je vlot wisselen 
van modus zowel op de lamp als op de 
afstandsbediening.

Model  InLite LED zwart 
Productcode  105105

Model  Inlite LED wit 
Productcode  105100

Model  Slimlite LED 
Productcode  106100

INLITE LED zwart

SLIMLITE LED

INLITE tm LED is een grensverleggend 
assortiment van LED verlichting voor 
moderne kantoren. INLITE™ LED 
gebruikt de meest recente Samsung LED 
technologie zodat zowel de lichtsterkte als 
kleur van het licht geregeld kan worden 
naar je eigen smaak.  

Er zijn 4 verschillende voorkeurinstellingen 
die je kan regelen met behulp van een 
dimmer. Door de contrastversterkende 
eigenschappen biedt het INLITE™ 
LED assortiment een uitstekende 
kleurweergave. Eenvoudige bedienings-
knoppen met een modern display maken 
het gebruik  begrijpelijk en eenvoudig.

Verlichting SUN-FLEX



MagniLink accessoires

Accessoires

LVI biedt een u breed assortiment unieke accessoires aan die onze producten 
nog veelzijdiger, effectiever en intelligenter maken. Een typisch voorbeeld is 
het docking station voor de MagniLink S, compleet met aansluitkabels, waar-
mee 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.

Accessoires / MagniLink S
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MagniLink accessoires

Accessoires / MagniLink S

Accessoires MagniLink S
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Sluit de Magni-
Link S aan en u 
kunt beginnen

Extern regelpaneel Klein
Productcode: MLS-A100

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

Extern regelpaneel Groot
Productcode:  MLV-A110A

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

Docking station (Papierformaat max. A3)
Productcode:  MLS-A101 (incl. MLV-A110A)

Docking station met draaibare standaard met ingebouwde 
kabelaansluiting voor rechtstreekse aansluiting op PC en/ 
of monitor. Wrijvingsremmen. Inclusief extern regelpaneel, 
monitorkabel en voedingsadapter. Verandert de MagniLink S in 
een fullsize beeldschermloep (CCTV).

Tafelklem Dockingstation met leesplateau
Productcode: MLS-A101CLAMP (incl. MLV-A110A).

Roterend dockingstation voor de MagniLink S dat u vastklemt  
aan de tafel. Tafelklem, extern regelpaneel, beeldweergave kabel 
en AC adapter inbegrepen.

LVI monitor met voeding
Productcode:  MLS-A103 (18,5”), MLS-A104 (23”).

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. 18.5 HD monitor (720p) of 23 FHD monitor (1080p).  
De monitorarm en -voet kunt u apart bestellen. 



Accessoires MagniLink S

Accessoires / MagniLink S

Twee in één tas! 
Twee-in-één draagtas
Productcode: 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” laptop 
en andere benodigdheden. De kleine tas kunt u afzonderlijk 
gebruiken. Accenten in een contrasterende oranje kleur.

Monitorarm
Productcode: T005

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

Monitorvoet
Productcode: MLV-A115

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

A4 Leestafel
Productcode: MLRT

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

USB2 Y-kabel
Productcode: 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.

Accessoires / MagniLink S
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Splitbox
Productcode: MLV-A111

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 MagniLink 
Vision Split-systemen.

Spraaksynthese functie (Text to Speech)
Productcode: 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
Productcode: 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).

Accessoires / MagniLink S

37



Accessoires / MagniLink Vision

Accessoires MagniLink Vision

MagniLink Vision paneel - 3 functies 
Productcode: MLV-A105

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

MagniLink Vision paneel - 2/3 functies
Productcode: MLV-A106 / MLV-A106-3**

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

MagniLink Vision paneel - 5 functies 
Productcode: MLV-A107

Geïntegreerd paneel voor MagniLink Vision monitors met ergo- 
nomische 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. 

LVI monitor
Productcode: MLV-A103 (18,5”), MLV-A104 (23”). 

Topkwaliteit monitor van LVI, ontwikkeld voor gebruikers met een 
beperkt gezichtsvermogen. Met ontspiegeld beeldscherm, voor- 
treffelijke scherpte en contrast, afgeronde randen en een ontwerp 
dat past bij uw MagniLink Vision. Kies uit een 18.5 HD monitor (720p) 
of 23 FHD monitor (1080p). De monitorarm of -voet kunt u apart  
bestellen. 

MLV DVI-schakelaar 
Productcode MLV-A100.

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

3 drukknoppen (MLV-A106-3)*

2 draaiknoppen (MLV-A106)

*MLV-A106-3 is alleen compatibel met toestellen die vanaf 01-07-2013 zijn geproduceerd.

Accessoires / MagniLink Vision

5 drukknoppen (MLV-A107)
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Accessoires / MagniLink Vision

Extern regelpaneel Leescamera
Productcode: MLV-A110A

Extern regelpaneel met grote tactiele knoppen met hoog contrast 
voor eenvoudige instelling van de leescamera. (MLV-A116).

Extern regelpaneel Leescamera/split
Productcode: MLV-A110B

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

Extern regelpaneel Lees/afstand/split
Productcode: 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
Productcode: MLV-A116

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

Monitorarm/-voet
Productcode: T005 / MLV-A115

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



Accessoires / MagniLink Zip

+

MLV Hardware split set 
Productcode: MLV-A111A

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

Batterij voor MagniLink Zip
Productcode: MLZ-B104. 

Dankzij de batterij kan je de MagniLink Zip gebruiken zonder stop-
contact.   

Batterij type: Li-ion. Oplaadduur: 2u30
Bedrijfstijd: 5-9 u afhankelijk van de lichtintensiteit voor scherm 
en lamp. 

Onderdelen MagniLink Zip
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Accessoires / overige

LVI biedt verschillende tafels aan om uw 
beeldschermloep op te plaatsen. We vinden het 
belangrijk om een ergonomische houding niet uit 
het oog te verliezen. De tafels zijn verkrijgbaar in 
verschillende modellen en kunnen handmatig of 
automatisch in de hoogte versteld worden. De tafels  
zijn geschikt om zowel thuis, op school of op het werk 
te gebruiken. 

De F20- tafel is een voorbeeld uit ons gamma. Voor 
meer informatie over de beschikbare modellen kan u 
altijd contact opnemen met ons.

MagniLink Tafel 60 x 60
Productcode: F20

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

Mobiele leessteun
Productcode: LM / LS 

Flexibele steun voor documenten, folders, boekjes, plaatjes enz. 
Instelbare hoek en hoogte. Universele accessoire, geschikt voor 
iedereen die met documenten werkt. 

Gewicht: 2,0 kg (LM) / 3,6 kg (LS) 
Afmetingen: 38 x 31 cm (LM) /  40 x 43 cm

Overige accessoires Tafels

Instellbare hoogte

Instellbare hoogte

Instellbare 
hoek

LM

LS

Instellbare 
hoek
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Toetsenborden
LVI biedt een gamma van toetsenborden 
aan onder andere ZoomText, Logic 
Key en Vig Key toetsenborden. Deze 
toetsenborden hebben allemaal grote, 
duidelijke toetsen. Ze zijn beschikbaar 
in een aantal verschillende, contrastrijke 
kleuren. 

ZoomText biedt toetsenborden aan in 
zwart op geel. Deze toetsenborden zijn 
handig in gebruik wanneer u werkt met 
de software van ZoomText.  

Accessoires / overige

Model  ZoomText toetsenbord 
Zwart op geel 

Productcode  ZTKEYB-G

Model  VIG Keys toetsenbord 
Zwart op wit 

Productcode  T010  

Model  VIG Keys toetsenbord 
Geel op zwart  

Productcode  T011  

Overige accessoires Toetsenborden

VIG Key toetsenborden zijn speciaal 
ontworpen voor personen met visuele 
beperkingen. Het toetsenbord heeft grote, 
duidelijke tekens. Ze zijn beschikbaar in 
zwart op wit en wit op zwart.
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Productoverzicht

Matig slechtziend Ernstig slechtziend

De markt van Low Vision producten

Zien 45% Zien 30% Zien 15% Zien 0% 

MagniLink 
modellen

ML VoiceML Visus ML Vision ML Vision TTS

MagniLink S MagniLink S TTS

Welk product is het beste voor u?
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LVI Low Vision International wordt wereldwijd 
erkend als een van de toonaangevende 
fabrikanten van hulpmiddelen voor personen met 
een beperkt gezichtsvermogen en stelt zich ten 
doel om het dagelijks leven van deze personen te 
vergemakkelijken. 

Wij zijn gecertificeerd volgens ISO 14001 & 9001.

LVI Low Vision International 
– helpt u zien!

– HELPT U ZIEN!


