
MagniLink PRO
 – för en tillgänglig arbetsplats



MagniLink ProMagniLink PRO

Automatisk standby (ställbar) 
– gör en rörelse under skärmen 
för att aktivera systemet när 
det gått ned i viloläge.

För alla professionella användare 
MagniLink PRO är utvecklat med ambitionen att vara det 
ultimata systemet för alla yrkesverksamma användare, 
oavsett yrke. Redan i grundutförande är systemet kom-
plett och har de flesta funktioner som efterfrågas  
– och resten erbjuds som tillbehör.

Allting får plats 
MagniLink PRO har ett marknadsledande arbetsavstånd. Det inne-
bär att du obehindrat kan bläddra i princip i allt (t ex stora böcker 
och pärmar) under kameran, hela tiden med full skärpa.

Anslut till vad som helst 
MagniLink PRO kan anslutas till PC, Mac och Chromebook – eller 
direkt till en monitor eller en interaktiva whiteboard. Full valfrihet!

Alltid fantastisk bild 

En högkvalitativ kamera med Full HD 1080p i läs-/avstånds-/
spegelläge möter alla dina behov och förväntningar. Dessutom 
har MagniLink PRO en kraftfull 20x optisk zoom och ett flertal egen-
utvecklade bildförbättrande tekniker. Allt detta gör att du alltid får 
en kristallklar, skarp och detaljerad bild med en naturlig och djup 
färgåtergivning, oavsett förstoringsnivå.

Använd överallt
MagniLink PRO är portabel. Det går enkelt och snabbt att fälla upp 
eller ned systemet och du kan snabbt rensa skrivbordet innan du 
går hem för dagen. Den medföljande väskan gör systemet enkelt 
att transportera. Lägg till ett batteri för ännu mer flexibilitet och du 
kan använda systemet upp till 9 timmar, var du än befinner dig.
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Gott om plats! 
Bläddra obehindrat  
i stora böcker och 
pärmar

Läser ett helt A4-ark

Upp till 46 cm arbetshöjd



  

MagniLink Pro kan anslutas till en

interaktiv whiteboard

Spara allting 

Spara bilder med läskameran – eller spela in föreläsningar med 
avståndskamera och se dem igen – när som helst. 

Bekräftande skärm
Valda funktioner bekräftas med tydlig information på skärmen – 
du kan alltid vara säker på att du valt rätt funktion. Flera språk kan 
väljas i OSD (On Screen Display)-menyn.

Använd din egen mjukvara 
Den medföljande programvaran för PC och Mac är kompatibel 
med flera andra vanligt förekommande programvaror, som t ex 
Zoom-Text och SuperNova. Mjukvara för Chromebook laddas 
enkelt ner från Chrome Web Store. 

Lägg till dina egna funktioner 

Den medföljande kontrollboxen kontrollerar samtliga funktioner 
och möjliggör en ergonomiskt riktig sittposition. Två knappar kan 
programmeras för valfria, ofta använda funktioner/inställningar.

Kraftfulla tillbehör
Anpassa din Magnilink PRO efter dina egna behov genom att lägga 
till ett bekvämt läsbord, TTS-funktion (textuppläsning) och/eller ett 
batteri för maximal bekvämlighet (se sidan 6).
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MagniLink PRO 
– den professionella lösningen för ALLA  

professionella användare med nedsatt syn!



Accessories 
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Tillbehör för ökad effektivitet och flexibilitet

Bekvämt dockningsbart läsbord
Dockningsbart och mycket stabilt läsbord med friktionsbromsar i  
X-/Y-led som gör det enklare och mer bekvämt att läsa längre texter.  

Batteri för maximal flexibilitet
Låter dig arbeta med din MagniLink PRO vart du än befinner dig.  
 

Kraftfull TTS-mjukvara för PC/Mac
Mjukvara som erbjuder Full TTS (Text to Speech) -funktionalitet: 
skanna en hel A4 på några sekunder och få den uppläst (PC/Mac).
• Skanna en hel A4 på några få 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  
– du behöver inte längre ha en extern skanner på skrivbordet.

• Högkvalitativa röster är inkluderade  
– Behagliga röster som är bekväma att lyssna till medföljer.

• 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 

MagniLink Monitorer
LVI erbjuder högkvalitativa, fullt low vision-anpassade monitorer 
med 18,5” (HD) eller 23” (FHD) bildskärmar. Designen är anpassad 
för MagniLink PRO och skärmen har matt, antireflekterande yta.

Övriga tillbehör
Vi kan även erbjuda datorbord, skärmförstorare/skärmläsare  
för datorn, förstorande belysning, tangentbord med lättavlästa  
tangenter med mera. Kontakta oss för mer information.
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För en tillgänglig arbetsplats
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LVI Low Vision 
International är en av världens 

ledande tillverkare av synhjälpmedel. 
Vår vision är att göra vardagen enklare 

för personer med synnedsättning. 
Våra MagniLink läskameror tillverkas i 

Växjö, Småland, som de gjort sedan 1978. 

Tekniska specifikationer

LVI frånsäger sig ansvar för eventuella tryckfel eller felaktigheter i detta häfte. 

Dator, upplösning 1280x1024, 60Hz till 1920x1080, 60Hz 
 SVGA till full HD 

Förstoring 1,1-70x 
Stödlinjer/kulisser Horisontell/vertikal 
Split screen (delad skärm - mjukvara) Split screen (fullskärm/horisontell-vertikal). 
Kameraupplösning True Full HD (1080p, 1920x1080)

Dimensioner, nedfälld 33x47x17 cm 
Dimensioner, uppfälld 33x38x52 cm 
Vikt 4,5 kg 

Fri arbetshöjd 42,5-46 cm

Strömförsörjning Batteri eller AC

Läsbord Med friktionsbromsar, X- och Y-led

Batteri Dritfttid: 5-9 h. Uppladdningstid: ca 2,5 h

Artikelnummer

Produkt Vid beställning från start* Vid separat beställning**

MagniLink PRO  MLPRO-FHD- MLPRO-FHD-
A Dockningsbart läsbord MLPRO-FHD-A MLRT-XY
B Batteri MLPRO-FHD-B ML-BAT
C TTS mjukvara PC (Windows) MLPRO-FHD-C TTS-PC
D TTS mjukvara Mac (IOS) MLPRO-FHD-D TTS-MAC 
 
* Om MagniLink PRO beställs tillsammans med ett tillbehör, lägg till A, B, C, eller D för 
respektive tillbehör i artikelnumret, t ex MLPRO-FHD-AB för läsbord och batteri.

**  Om tillbehöret beställs separat, använd artikelnumret i högra kolumnen

 
LVI Low Vision International
Verkstadsgatan 5
352 46 Växjö, SWEDEN
Tel.: +46 470 72 77 00    
Fax: +46 470 72 77 25
E-mail: info@lvi.se    
WWW.LVI.SE


