MagniLink Vision TTS

MagniLink
MagniLinkVision
VisionTTS
Tekst Til Tale og CCTV
– kombinerer det bedste fra to verdener!
MagniLink Vision Tekst Til Tale (TTS) giver dig det bedste fra begge
verdener. I ét produkt får du det bedste CCTV sammen med en
talefunktion, der tillader dig at få teksten læst op. Dette giver dig
mulighed for at øge din læsehastighed samt udholdenhed.
Talefunktion

Gode funktiner

Når din MagniLink Vision er udstyret med
talefunktion, kan du få din tekst læst højt,
ord for ord, linje for linje eller afsnit for
afsnit.

•
•

Læser en fuld A4 side.

•

Kan læse siden, selv om den ikke ligger
lige.

Den talte tekst synkroniseres med teksten
på skærmen. Du kan vælge forstørrelse,
farve og kontrast, selv når du lytter til
teksten. Du kan også vælge at læne
dig tilbage og lytte til den fulde tekst
fra den indbyggede højttaler eller via
hovedtelefoner.

•
•
•
•

Mulighed for at åbne og gemme tekst på
en USB hukommelse.

Automatisk sproggenkendelse
Justerbar tekststørrelse, farve og font
Digitale dokumenter på USB kan også
læses højt
Kan tilpasses den enkelte bruger, ved at
justere læsehastighed, volumen, audio
lyd profiler, stemmer, lys og mere

Der er flere måder at få teksten præsenteret på skærmen:
The Page mode,
displays text as a
page with automatic
line breaks.
1 Side måde

word

This is line mode
2 Linje måde

3 Ord måde

*Der kan også vælges “Billede og ord” samt “Billed og linje”.

In Photo mode, text
is shown as the photo
was taken. A rectangle
highlights the word.
4 Billede måde*

Enkel og bruge
MagniLink Vision TTS er intuitiv og nem at bruge.
Til CCTV-delen kan du frit vælge betjeningspanel,
som på de andre Voice modeller.
Når du anvender oplæsningen, bruger du den
medfølgende håndbetjening, som er meget enkel
at bruge. Bare tryk på den orange knap og MagniLink Vision TTS konverterer tekst til tale!

Tekniske specifikationer
PRODUKT
MagniLink Vision FHD TTS 18,5”
MagniLink Vision FHD TTS 23”

HMI-nr: 102607		 Pris: 35.750 kr
HMI-nr. 102608		 Pris: 36.750 kr

FORSTØRRELSE
1,5 - 75x (18,5”)
1,9 – 90x (23”)
VÆGT
11,8 kg (18,5”)
13,5 kg (23”)
DIMENSIONER
460 (B) x 470 (D) x 480 (H) mm (18,5”)
560 (B) x 470 (D) x 570 (H) mm (23”)
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Svensk kvalitet - siden 1978
LVI Low Vision International er anerkendt
som en af verdens førende producenter af
apparater til svagsynede, med den mission
at skabe nye muligheder for mennesker med
synshandicap. MagniLink produkter er udviklet
og fremstillet i Växjö, Sverige. WWW.LVI.SE
Vi er certificeret efter ISO 14001 & 9001.
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