MagniLink S

Premium Series

Reddot award

MagniLink S Premium
MagniLink S – smuk, let og bærbar!
MagniLink S kan tilsluttes til en skærm eller computer (PC/Mac/Chromebook)
og se tekst, billeder og objekter med stor forstørrelse. Ved tilslutning til PC
og Mac, kan tekst, billeder og video gemmes – og trykt tekst kan læses højt.
Systemet foldes sammen i løbet af nogle få sekunder og er nemt at flytte
mellem fx hjem og skole eller arbejdsplads.
• Nemt at tage med – MagniLink S er meget let at folde og transportere. En smart
to-i-en-taske, der rummer tilbehør og en bærbar computer, er inkluderet.

• Tilslut til hvad som helt – PC, Mac, Chromebook skærm eller interaktivt whiteboard.
Komplet frihed!

• Smart Dockingstation – en smart og smidig dockingstation med bordholder eller
XY-plade kan fås som tilbehør. Dette gør MagniLink S både bærbar og stationær.

• Hurtig og smart transmission – USB3.0 og HDMI giver hurtig og stabil dataoverførsel. Systemet er drevet via computerens USB-port – batteri behøvs ikke.

• Smart afstandskamera – indbygget afstandskamera med imponerende skarphed
selv på lange afstande. Gemmer fotos og videoer og tilbyder også spejlfunktion.

• Kraftfuld TTS software – scan en hel A4-side indenfor sekunder og få den læst op
(ekstraudstyr til PC og Mac). Tekst og tale synkroniseret, mens du lytter. Inkl DK + ENGstemmer.
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Funktion til
venstre-/
højrehåndet
scanner en hel A4-side

Klapben optager minimal
plads på skrivebordet

Taktile knapper

Smart to-i-entaske inkluderet

Dockingstation,
XY-plade

MagniLink S CM HD
MagniLink S CM FHD
MagniLink S TTS HD
MagniLink S TTS FHD

HMI-nr: 77822
HMI-nr: 101544
HMI-nr: 77826
HMI-nr: 101425

Pris: 26 900 kr
Pris: 27 900 kr
Pris: 29 500 kr
Pris: 30 500 kr

Tilbehør
Docking station, XY-plade

HMI-nr: 78204

Pris: 4 200 kr
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LVI Low Vision International er anerkendt som en
af verdens førende producenter af hjælpemidler til
personer med nedsat syn og har en mission om at
gøre hverdagen nemmere for sådanne personer.
Vi er certificeret i henhold til ISO 14001 og 9001.
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