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MagniLink Pro

De MagniLink Vision is een geavanceerde beeldschermloep met een 
bekroond ontwerp*. De MagniLink Vision vergroot en verbetert elke tekst of 
afbeelding met een ongelooflijk resultaat. Het systeem is ergonomisch en 
volledig modulair – met een combinatie van functies en accessoires kan een 
gebruiker het systeem aanpassen aan zijn behoeften.

MagniLink Vision –  
eindeloze mogelijkheden

+ TTS (Text To Speech) leest elke tekst hardop voor 
Met TTS (Text To Speech) wordt de MagniLink Vision een 
hybride oplossing tussen een beeldschermloep en een 
voorleestoestel. Wordt verkocht als een compleet systeem met 
een 23'' LVI-aanraakscherm.

MagniLink Vision MagniLink Vision TTS (optioneel)

* Het ontwerp is bekroond met de prestigieuze Red Dot Design Award.

MagniLink Vision Premium

1. Kies uw basissysteem 
De MagniLink Vision wordt geleverd met 
een HD- of Full HD-camera en met of zonder 
een handige X/Y-tafel om de leesbaarheid 
voor langere stukken tekst te verbeteren. 

2. Aanvullende monitor 
De MagniLink Vision kan worden aangevuld 
met een monitor die is aangepast voor low-
vision, beschikbaar in de schermformaten 
18,5'' en 23''. Onze monitoren zijn qua 
ontwerp en techniek compatibel met alle 
MagniLink Vision-systemen. 

3. Aanvullend bedieningspaneel 
Kies tussen een bedieningspaneel met 
drie of vijf druktoetsen of een paneel met 
drie draaiknoppen. De MagniLink Vision 
kan ook worden geleverd met een extern 
bedieningspaneel.
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MagniLink Vision Split (optioneel)

Het systeem is leverbaar met een tafelklem 
of een leestafel en monitor. Het systeem 
kan ook worden geleverd met verschillende 
typen aansluitingen voor de afstandscamera 
en de monitor.

Opties & accessoires

+ Computerconnectiviteit (Split) 
Sluit een splitspaneel, een PC/Mac en/of een 
afstandscamera aan om het beeld te delen 
tussen deze eenheden en de leescamera. 
Perfect voor op school of op het werk.

MagniLink Vision –  
eindeloze mogelijkheden

+ TTS (Text To Speech) leest elke tekst hardop voor 
Met TTS (Text To Speech) wordt de MagniLink Vision een 
hybride oplossing tussen een beeldschermloep en een 
voorleestoestel. Wordt verkocht als een compleet systeem met 
een 23'' LVI-aanraakscherm.

MagniLink Vision TTS (optioneel)

MagniLink Vision met volwaardige Full HD biedt de beste beeldkwaliteit die beschikbaar is op de markt.

Volwaardige Full HD*

* Volwaardige Full HD betekent een Full HD-camera, een Full HD-monitor en een 100% digitale beeldoverdracht. 
Bovendien gebruiken wij een breed scala aan zelfontwikkelde beeldverbeteringstechnologieën.
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The Page mode,  
displays text as a 
page with automatic 
line breaks.

This is line mode word
In Photo mode, text  
is shown as the photo 
was taken. A rectangle 
highlights the word.

MagniLink Vision TTS 

Als de functie Text To Speech is aangesloten 
op de MagniLink Vision, kunt u tekst laten 
voorlezen, per letter, per woord, per regel 
of per alinea. Spraak en tekst worden 
gesynchroniseerd en u kunt zowel het 
vergrotingsniveau als de kleuren en het 
contrast aanpassen. Zo kunt u de tekst 
makkelijker actief volgen, maar u kunt ook 
achteroverleunen en naar de tekst luisteren 
terwijl deze hardop wordt voorgelezen – met 
behulp van de ingebouwde luidsprekers of 
de aangesloten oortelefoon. 

• Bedieningsgemak – dezelfde bedienings-
knoppen voor de spraakfunctie en de 
leescamera.

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

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

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

• Mogelijkheid om tekst op een USB-flash-
drive te openen of op te slaan.

Houd er rekening mee dat de MagniLink 
Vision TTS wordt verkocht als een compleet 
systeem en niet als een optioneel onderdeel. 
Productcode: MLV-13.

1 Paginamodus 2 Regelmodus 3 Woordmodus 4 Fotomodus

Modi 1, 2 en 3 zijn ideaal voor gebruikers met 
leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD)

Nuttig voor gebruikers met retinitis 
pigmentosa (RP)

De MagniLink Vision TTS is een volledig 

geïntegreerde leescamera en volledig 

geïntegreerd voorleestoestel, waarbij tekst 

en spraak worden gesynchroniseerd.

23" geïntegreerd 
aanraakscherm

Luisteren via 
luidsprekers/
hoofdtelefoon

Text To Speech van MagniLink Vision biedt het beste van twee werelden – 
een hoogwaardige leescamera en de functie Text To Speech in één product, 
resulterend in een verhoogde leessnelheid, leesduur en meer ontspannen lezen.
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MagniLink Vision Split 

De MagniLink Vision Split is een flexibele leescamera die computer-
connectiviteit en hardware split biedt. Hierdoor kunt u schakelen en splitsen 
tussen een leescamera, afstandscamera en computer (PC/Mac). Het systeem 
is ergonomisch en is geschikt voor gebruik op school of op het werk.

Beeld van  
leescamera 

Beeld van afstandscamera

Beeld van splits- 
paneel op PC/Mac

De MagniLink Vision Split is een systeem dat 
wordt geleverd met een splitspaneel, een 
extern bedieningspaneel en een lees- en 
afstandscamera. Het systeem kan worden 
aangevuld met een monitor en een X/Y-tafel. 

• Splitsen van het schermbeeld in een 
computerbeeld (PC/Mac) en een lees-/
afstandscamerabeeld. 

• Beperkte initiële vergroting van 1,7x 
(18,5” scherm, HD-camera) die zorgt voor 
maximale oriëntatiemogelijkheden. 

• Unieke optisch-centrumfocus - het object in 
beeld wordt niet bijgesneden wanneer de 
verhouding wordt gewijzigd.

• Alle functies bijeengebracht in één 
gebruiksvriendelijke regelbox. 

• De gehele werkruimte van de desktop is 
beschikbaar, zelfs in splitscreen-modus.
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MagniLink ProMagniLink Vision EUC

MagniLink Vision – uitzonderlijk slim

EUC (End User Configuration/Eindgebruikerconfiguratie) maakt het mogelijk 
om het systeem aan te passen aan de behoeften van iedere gebruiker. Niet-
essentiële functies kunnen worden verwijderd en kleuren, lettertypen enz. 
kunnen worden aangepast aan de wensen van iedere gebruiker. Dit maakt 
het systeem flexibel en compatibel met veel individuele gebruikers.

EUC – individueel aanpasbaar

Het is mogelijk om een aantal van 
de volgende functies met EUC te 
personaliseren: 

• Vergrotingsniveaus
• Artificiële kleuren
• Geleidingslijn en schermafdekking
• Grijstinten
• Lichtniveau
• Beeldrotatie
• Lettertype

MagniLink Vision biedt vele voordelen, ongeacht de toegevoegde functies  
of accessoires.

• Slim ontwerp - vorm en functie zijn in harmonie.
• Zeer toegankelijk - makkelijk te hanteren en te gebruiken.
• Individueel aanpasbaar - voldoet aan de behoeften van  

iedere gebruiker.
• Geweldige ergonomie - zorgt voor een betere gebruikservaring.
• Geweldige beeldkwaliteit - volwaardige HD/volwaardige Full HD.
• Heldere verlichting - dimbaar voor lichtgevoelige gebruikers.
• Stabiele X/Y-tafel A3 - stille en comfortabele X/Y-tafel van 

aluminium met zachte randen en afzonderlijke wrijvingsremmen 
(optioneel).
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MagniLink Vision – bestelgids

1 Basismodel kiezen

Productcode Naam 
MLV-HD HD 720p-camera inclusief X/Y-tafel
MLV-FHD FHD 1080p-camera inclusief X/Y-tafel
MLV-HD-1 HD 720p-camera inclusief tafelklem
MLV-FHD-1 FHD 1080p-camera inclusief tafelklem

2 Completeren met monitor/bedieningspaneel

3 Optie kiezen (computerverbinding/afstandscamera)

Productcode Naam 
C1 (MLV-A100)* DVI-schakelaar MagniLink
C2 (MLV-A101)* Softwarelicentie Win/Mac+USB 
C3 (MLV-A111A)* Hardware split (splitspaneel, extern bedieningspaneel, kabels) 
C4  Zoals hierboven, maar met splitspaneel gemonteerd op de MagniLink Vision 
D1 (MLV-A112)* SD-afstandscamera ML Vision met extern paneel + hardware split
D2  Zoals hierboven, maar met splitspaneel gemonteerd op de MagniLink Vision 
D3 (MLV-A113)* HD-afstandscamera ML Vision met extern paneel + hardware split
D4  Zoals hierboven, maar met splitspaneel gemonteerd op de MagniLink Vision 
MLV-13 MagniLink Vision TTS, compleet systeem met TTS-eenheid, HD 720p-camera,  
 23’’ LVI-monitor en extern bedieningspaneel***

4 Accessoire kiezen

Productcode Naam 
A0 Zonder monitor
A1 (MLV-A103)* 18,5” LVI Low Vision aangepaste monitor** 
A2 (MLV-A104)* 23” LVI Low Vision aangepaste monitor**

B0  Zonder paneel. Gebruikt bij het bestellen van hardware split (C3-C4/D1-D4)
B1 (MLV-A106-3)* 3 draaiknoppen, MagniLink Vision 
B2 (MLV-A105)* 3 druktoetsen, MagniLink Vision
B3 (MLV-A107)* 5 druktoetsen, MagniLink Vision
B4 (MLV-A110A)* Extern bedieningspaneel, MagniLink Vision

Productcode Naam
MLV-A114A/B Wandsteun voor afstandscamera SD/Wandsteun voor afstandscamera HD 
MLV-A114C/D Plafondsteun voor afstandscamera SD/Plafondsteun voor afstandscamera HD 
MLV-A115 Monitorvoet
T005 Monitorarm 
MLV-A116 Houder voor externe regelbox

* Gebruik de productcode tussen haakjes voor afzonderlijke bestellingen.
**  Als de monitor niet aan het systeem moet worden bevestigd, is er mogelijk een afzonderlijke monitorvoet of -arm nodig.
***  Houd er rekening mee dat de MagniLink Vision TTS wordt verkocht als een complete eenheid en niet als een optioneel 
onderdeel.
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Eindgebruikerconfiguratie (EUC) 

Een configuratieprogramma waarmee de 
instellingen per individuele gebruiker kunnen 
worden aangepast. De instellingen omvatten 
vergroting (min + max), geleidingslijn (kleur + dikte), 
verlichting en het aantal kleuren.

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

Milieuvriendelijk

LVI Low Vision International wordt wereldwijd 
erkend als een van de toonaangevende 
fabrikanten van hulpmiddelen voor personen 
met een beperkt gezichtsvermogen. Wij 
stellen ons ten doel om het dagelijkse leven 
van deze personen te vergemakkelijken. Wij 
zijn sinds 1978 gevestigd in Zweden en zijn 
gecertificeerd volgens ISO 14001 & 9001.

Lees meer op WWW.LVI.SE 

LVI aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele 
fouten in dit boekje en wijst alle aansprakelijkheid ervoor af. 

Vind meer informatie over de MagniLink Vision op 
www.lvi.be/producten/beeldschermloepen/magnilink-vision

Unieke functie voor optische centra – wanneer de 
schermverhouding in de afstandscamera verandert, 
behoudt het beeld zijn optische centrum. Daarom 
wordt het optische centrum niet bijgesneden of 
afgesneden.

 
Optisch-centrumfocus

LVI ontwikkelt zijn eigen monitoren die zijn 
aangepast aan slechtziende gebruikers. De 
monitoren hebben een anti-reflecterende coating, 
hoge lichtniveaus, snelle responstijden, een hoog 
contrast, een natuurlijke kleurweergave en een hoge 
schermresolutie. Het ingebouwde bedieningspaneel 
vermindert ook het risico op het onbedoeld in- of 
uitschakelen van het apparaat.

LVI-monitoren voor low-vision

Zweedse kwaliteit - sinds 1978

LVI Low Vision Int. Belgium
Grauwmeer 1/42, bus 40
3001 Leuven

Tel: 0471/23 82 57
E-mail: info@lvi.be 

WWW.LVI.BE


