
MagniLink S

Reddot award

Premium Series

 • Fantastisk Full HD-bild  
– för både dator och monitor

 • TTS Textuppläsning för 
PC och Mac – skannar 
sekundsnabbt en hel A4  

 • Fullt kompatibel med 
SuperNova och ZoomText
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MagniLink S Premium

MagniLink S är en mycket populär läskamera över hela världen. Den har ett 
prisbelönt design (reddot award), överlägsen bildkvalitet, modern teknik och 
smarta funktioner. Systemet är enkelt att bära med sig – t ex mellan hem, skola  
eller arbetsplats – och kan anslutas till både dator (PC/Mac/Chromebook) och 
monitor. Du väljer själv de funktioner och tillbehör som passar just dina behov.

2 Funktioner & tillbehör

Kraftfull TTS för textuppläsning 
Med TTS (Text To Speech) kan MagniLink S 
användas för att omvandla tryckt text till tal. 
Texten kan också presenteras på skärmen på 
olika sätt (läs mer på s 9) eller sparas i en fil 
på datorn för senare redigering. Upp till en 
hel A4 kan omvandlas på en gång.   
 
Röster på svenska och engelska ingår och 
du kan välja till fler språk. Komplettera 
också gärna med ett par hörlurar.           

Smart dockningsstation 
En dockningsstation med fördragna kablar  
gör anslutningen till PC, Mac, Chromebook 
eller monitor snabb och smidig – MagniLink 
S blir både portabel och stationär. Extern 
kontrollpanel, bildskärmskabel och 
strömadapter ingår. Finns med läsbord eller 
bordsfäste. Läsbordet har roterbar hållare, 
friktionsbromsar i X/Y-led och klarar upp till 
A3-storlek. 

Taktila knappar

Funktion  
för vänster-/ 

högerhänta

MagniLink S – på dina villkor
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Äkta Full HD*

Övriga tillbehör
LVI erbjuder även low vision-anpassade 
monitorer (18,5” eller 23”) med bordsfot 
eller arm, externa kontrollpaneler med/utan 
bordshållare med mera.

HD eller Full HD? 
MagniLink S kan levereras med HD- eller 
Full HD-kamera. Båda erbjuder ledande 
bildkvalitet, men Full HD ger även:
 • ännu fler detaljer i texter och bilder, 

skarpast möjliga bild i både läs- och 
avståndsläge

 • ännu lägre initialförstoring, vilket ger än 
bättre översikt på material som ska läsas 
samt OCR-behandling av en hel A4-sida 
(med tillval TTS Text to Speech)

1 Grundval

Bilddelning (Split) 
Med ett hårdvarusplit-kit (splitbox, 
extern kontrollpanel och split-kablar) 
kan en PC/Mac/Chromebook och/eller 
en avståndskamera anslutas och bilden 
kan delas mellan dessa enheter och 
läskameran (MagniLink S). Perfekt i skol- 
eller arbetsmiljö. LVI erbjuder även extern 
avståndskamera med SD- eller HD-kamera 
och som tillbehör finns även tak- och vägg-
fästen.

MagniLink S finns med äkta Full HD som ger en makalöst bra bild. Bättre finns inte!

Fällbara stödben tar
minimal skrivbordsyta

OCR-behandlar upp till 
en hel A4 på en gång
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Individuellt anpassningsbar

Den prisbelönta, modulbaserade designen möjliggör anpassning för varje enskild användares 
unika behov. Genom att välja olika kombinationer av kameror, anslutningsmöjligheter, 
funktioner och tillbehör, kommer MagniLink S att tillgodose behovet för respektive användare i 
skolan, på arbetsplatsen – eller var som helst där tillgänglighet behövs. 

 
 
Anslut till monitor  Anslut till PC, Mac eller    
 Chromebook

 

Dela skärmbilden (Split)  TTS Textuppläsning  
  till PC och Mac 
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MagniLink S kan anslutas direkt till valfri bildskärm och är lika idealisk för arbete som för fritids-
sysslor. Läs en rapport eller arbeta med handarbete. Arbeta med ett dokument, skriv ett brev 
eller se på bilder. Det går till och med se sig själv med hjälp av spegelläget, vilket är praktiskt,  
t ex om man vill lägga en make-up.

MagniLink S tar minimalt utrymme på skrivbordet och kan snabbt och smidigt fällas ihop och 
plockas undan, eller tas med. 

Plug & play!
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MagniLink S är idealisk för studenter som 
behöver ett modernt och portabelt system som 
kan anslutas till PC, Mac eller Chromebook. 
Systemet kan t ex användas för att läsa 
skolböcker och dokument, läsa anteckningar 
på whiteboarden och för att spara bilder eller 
videosekvenser. Systemet får ström direkt 
via datorns USB3-uttag – batteri och extra 
strömadapter behövs därför inte.

Fällbenen gör att systemet kan placeras 
precis intill en laptop, varför MagniLink S 
tar upp mycket liten skrivbordsyta.

Alltid oberoende
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MagniLink S uppdateras kontinuerligt för  
perfekt kompabilitet med senaste operativ- 
systemen för PC, Mac och Chromebook. 
Mjukvaran för PC och Mac är också 
anpassad för att kunna köras tillsammans 
med externa hjälpmedelsprogram som 
exempelvis SuperNova och ZoomText som 
är en viktig del av en anpassning – den 
som använder en läskamera för förstoring 

Alltid deltagande

och uppläsning av text behöver ofta även 
motsvarande funktioner i sin dator.  
 
Se gärna www.lvi.se/produkter/programvara 
för mer information och gratis demoversioner 
av flera hjälpmedelsprogram. 



MagniLink S Premium TTS
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För PC- och Macanvändare erbjuds 
MagniLink S TTS som inkluderar flera 
funktioner, exempelvis textuppläsning  
(Text To Speech). Att få texten uppläst 
möjliggör både ökad läshastighet och 
läsuthållighet. MagniLink S TTS läser 
upp text automatiskt, rad för rad, ord 
för ord eller tecken för tecken. Den OCR-
behandlade texten presenteras på skärmen  
och synkroniseras med ljudet.  
 
Texten kan också sparas och öppnas i en 
texteditor för korrektur eller bearbetning. 
Upp till en hel A4-sida kan läsas in på en 
gång och med hjälp av snabbkommandon 
kan du snabbt och effektivt läsa in flera 

sidor inom loppet av några sekunder. 
Med MagniLink S TTS kan du ändra färg, 
förstoringsgrad och kontrast medan texten 
blir uppläst eller scrollas på skärmen i tyst  
läge. Det är också möjligt att ansluta hör-
lurar för att lyssna till texten utan att bli 
störd av, eller störa, din omgivning. 

Programvaran till MagniLink S TTS är enkel  
att använda, bland annat tack vare inbyggt  
talstöd i menyerna. Talsynteser finns på  
engelska och de flesta lokala språk, såsom  
flamländska, nederländska, danska, brittisk,  
amerikansk och australiensisk engelska, ryska,  
finska, franska, italienska, tyska, norska, 
polska, portugisiska, spanska och svenska.

Alltid effektiv



The Page mode,  
displays text as a 
page with automatic 
line breaks.

This is line mode

word
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This is silent mode

Kraftfull TTS-mjukvara för PC och Mac

1 Kolumnläge 2 Radläge

3 Ordläge

Läge 2-4 passar t ex användare som har förändringar i gula fläcken, makuladegeneration.

• Skanna en hel A4 på några sekunder  
Få mer gjort på mindre tid.

• Synkroniserat text och tal  
Följ enkelt med i texten på skärmen 
medan du lyssnar.

• Optimerade presentationslägen  
Välj det presentationsläge som passar 
dig bäst (bokstav för bokstav, ord för 
ord, linje för linje eller tecken för tecken).

• Spara text och redigera den i datorn  
Med snabbkommandon kan du snabbt 
läsa in flera sidor på några sekunder för 
att sedan spara eller redigera texten. 

• Högkvalitativa röster är inkluderade  
Behagliga röster som är bekväma att 
lyssna till medföljer (PC).

• Enkelt att använda  
Det är mycket enkelt att komma igång 
med TTS-funktionen.

• Menyer med voice feed back  
Röstbekräftelse på valda menyalternativ – 
du vet att du valt rätt funktion.

4 Tyst läge
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MagniLink S Premium

Användaren behöver aldrig bekymra sig 
om batterinivåer eller batteriladdare.

# Drivs av datorn# Enkel och flexibel
MagniLink S är alltid tillgänglig: Systemet 
fälls upp och ned på några få sekunder. 
Placera systemet på valfri sida om en 
laptop – designen gör den flexibel och 
systemet tål även stötar.

# Färgkodade detaljer
Orangefärgade detaljer på systemet 
och den medföljande väskan visar var 
användaren ska greppa viktiga detaljer då 
systemet sätts upp och fälls ned.  

# Smart 2-i-1-väska
En smart väska, med plats för både 
systemet och dess tillbehör samt en laptop 
på upp till 15,4” medföljer systemet. Den 
löstagbara inre väskan kan användas 
separat, eller för att packa ned MagniLink S 
i exempelvis en ryggsäck.  
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# Den senaste tekniken 
Supersnabb USB3.0 anslutning – tio gånger 
snabbare och bakåtkompatibel med USB 2.0, 
samt HDMI-anslutning för snabb och stabil 
dataöverföring. 

# Överlägsen bildkvalitet
60 digitala helbilder per sekund ser till att 
eftersläpning på skärmen är ett minne 
blott. Detta, tillsammans med en hög 
ljusstyrka och kontrast, en högkvalitativ, 
ljuskänslig kamera, HDMI-anslutning och 
HD-/Full HD-kamera skapar en lugn och 
behaglig bild med skarpa kanter. Allt 
detta resulterar i en lika fantastisk som 
överlägsen bildkvalitet.

Hela systemet är konstruerat av gjuten 
metall och avancerade plastmaterial. 
Detta kombineras med högkvalitativ 
teknologi från välkända tillverkare, vilket 
också inkluderar kameralinsen. Alla delar 
är designade för att vara hållbara och 
återvinningsbara. 

# Högkvalitativa material
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# Fri arbetshöjd
Marknadsledande 31 cm fri arbetshöjd gör 
det enkelt att bläddra i stora böcker och 
pärmar under läskamerahuvudet.

Systemet upptar en minimal skrivbordsyta 
tack vare infällbara stödben, som tillåter att 
MagniLink S placeras tätt intill en laptop.

# Minimalt fotavtryck # Flexibelt kamerahuvud
Kamerahuvudet/armen kan rotera 330° 
horisontalt och ca 300° vertikalt, vilket gör 
det enkelt att växla mellan läskamera-, 
distanskamera- och spegelläget.

# Periskopfunktion
Periskopfunktionen, som innebär att 
armens övre led kan vridas upp, ökar den 
fria siktlinjen då avståndskameran används.

Mjukvara för PC och Mac medföljer alla 
modeller. Mjukvara för Chromebook laddas 
enkelt ner från Chrome Web Store.

# PC/Mac/Chromebook

MagniLink S är kompatibel med hjälpmedels-
program som t ex ZoomText och 
SuperNova (gäller PC/Mac).

# Kompatibilitet
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Mjukvaran för MagniLink S inkluderar 
följande innovativa funktioner:

• True update (automatiska uppdateringar  
 via Internet)
• Bild och videoinspelning
• Snabbknappar som kan konfigureras av  
 användaren
• Anpassad för nedsatt syn: stora knappar  
 med hög konstrast och menyknappar  
 med inbyggt talstöd 
• Split-funktion (delad skärmbild)

# Innovativ mjukvara # Automatisk  
språkigenkänning
Mjukvaran kan känna av vilket språk som 
används i texten och anpassar röster efter 
detta (gäller PC/Mac).
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MagniLink S Premium

# Smart dockningsstation
När MagniLink S pluggas in i docknings- 
stationen kan den börja användas direkt. 
Läsbordet har föranslutna kablar på bak-
sidan och en stor extern kontrollpanel 
medföljer.

Dockningsstationen finns med A3 läsbord 
eller bordsfäste och är en perfekt lösning då  
MagniLink S ofta flyttas mellan t ex hemmet 
och skolan eller arbetsplatsen. Läsbordet 
har friktionsbromsar i sid- och djupled. 

# Extern kontrollpanel
En extern kontrollpanel med taktila knappar 
för enkel användning finns som tillval. Välj 
mellan två olika storlekar.

# LVI Monitor
Den högkvalitativa bildskärmen från LVI är  
utvecklad för användare med nedsatt syn  
och erbjuder matt antireflekterande bildyta, 
utmärkt skärpa och kontrast, mjuka kanter 
och en design som matchar MagniLink S.  
Välj mellan 19” och 23” skärm. Välj till en 
monitorfot eller monitorarm.

Smarta tillval
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Tekniska specifikationer: 
Modell  MagniLink S

Anslutningar USB 3.0, HDMI

Upplösning, kamera HD: 1280 x 720 (720 progressive scan) 
 FHD: 1920 x 1080 (1080 progressive scan)

Förstoring HD: 1,4x – 75x** 
(15,4” widescreen) FHD: 1,1x – 75x**

Fri arbetshöjd 31 cm, samt teleskopfunktion

Färglägen Naturliga färger, 6 artificiella färger (positiva/negativa)  

Bildlägen Läs (vänster/höger), avstånd, spegel

Vikt  1,7 kg  

Bilduppdatering  60 digitala helbilder/sekund 

Kompatibilitet PC: ZoomText 10.X eller senare, Dolphin SuperNova 12 eller   
 senare, iZoom 4 eller senare. 
 Mac: ZoomText Mac***

Systemkrav  PC: Windows 7 eller senare. Mac: Mac OSX 10.6 eller senare 
 Chromebook: Chrome OS version 59 eller senare

1 Välj grundmodell

Artikelnr Benämning 
MLS-HD HD 720p-kamera inklusive programvara för Windows/Mac OS och 2-i-1 bärväska
MLS-FHD FHD 1080p-kamera inklusive programvara för Windows/Mac OS och 2-i-1 bärväska

2 Välj tillval och tillbehör

Artikelnr Benämning 
A (TTS-PC)* TTS-programvara för PC/Windows.  
B (TTS-MAC)* TTS-programvara för Mac/Mac OS.  
C1 (MLS-A101)* MagniLink S dockningsstation med A3 läsbord. DVI. Inkl MLV-A110A.
C2 (MLS-A101SPLIT)* MagniLink S dockningsstation med A3 läsbord. HDMI. Inkl MLV-A110A.
C3 (MLS-A101CLAMP)* MagniLink S dockningsstation med bordsfäste. DVI. Inkl MLV-A110A.
D (MLV-A111A)* MagniLink Vision hårdvarusplit-kit (splitbox, extern kontrollpanel, kablar)
E1 (MLV-A112)* MLV avståndskamera SD (splitbox, extern kontrollpanel, kamera, kablar)
E2 (MLV-A113)* MLV avståndskamera HD (splitbox, extern kontrollpanel, kamera, kablar)
MLV-A110A Extern kontrollpanel, stor (beställs som separat artikel). Ingår i C1,C2,C3.

MagniLink S modeller & tillval

* Ange artikelnummer inom parentes vid separat beställning. Annars tillägg enligt principen MLS-FHD-AC1  
för en MLS med Full HD-kamera, TTS-programvara för PC och A3 dockningsstation med DVI-koppling.

** Minimum och maximum förstoring kan konfigureras i EUC-programvaran. 

*** Förstoring i ZoomText måste avaktiveras då kameran används så att inte kamerabilden förstoras.



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 
MagniLink S_170926

LVI Low Vision International är en av världens 
ledande tillverkare av synhjälpmedel med 

uppdrag att göra vardagen enklare för människor 
med synnedsättning.  

Vi är certifierade enligt ISO 14001 &  9001


