
MagniLink iMax



Använd din Mac till max!
MagniLink iMax erbjuder förstoring, 
konturförstärkning, muspekarinställningar 
och skärmläsning med högkvalitativ 
talsyntes. Kontrastutjämningsläget ger en 
klar bild med tydliga kantlinjer och skarp 
textutjämning, oavsett förstoringsgrad.

Vilket är ditt läge?
Synnedsättningar av olika slag kräver 
specifika funktioner och inställningar. 
MagniLink iMax innehåller en rad 
användbara funktioner för att möta olika 
behov och ger dig möjlighet att variera 
skärmläget. Exempelvis finns bilddelning, 
stöd för dubbla skärmar, helbildsläge, 
flera högkontrastlägen samt en rund och 
fyrkantig lins-zoom.

MagniLink + iMax –  
perfekt synhjälpmedel  
för Mac-användare!
MagniLink iMax erbjuder, i kombination 
med våra MagniLink läskameror, en unik 
helhetslösning för Mac-användare.

Använd programvaran MagniLink iMax 
för att förstora eller ändra hur innehåll 
visas i inbyggda appar såsom TextEdit. 
Använd skärmdelning tillsammans med 
våra MagniLink läskameror för att förstora 
föremål såsom böcker och whiteboards.

Programvaran MagniLink iMax är, i kombination med en läskamera från LVI, 
ett komplett och unikt synhjälpmedel för Mac-användare. Flera fördelaktiga 
funktioner gör användningen av din Mac enklare.



 Funktioner & fördelar
• Den cirkulära och fyrkantiga linszoomen  
 ger dig möjlighet att zooma in till  
     exempel en rubrik på en hemsida,   
 samtidigt som du fortfarande ser  
     bakgrunden.

• MagniLink iMax ger dig full tillgång 
     till alla funktioner på skärmen, 
     som t ex menyfältet.

• MagniLink iMax kommer med  
  högkvalitativa Text-To-Speech röster  
  från Infovox iVox.

• MagniLink iMax kombinerad med våra  
 MagniLink läskameror är ett komplett  
 synhjälpmedel för Mac-användare.

 Ytterligare möjligheter
• Den automatiska språkidentifikationen,  
 som kan användas i skärmläsarläget,  
     lokaliserar det språk som används i   
 dokumentet eller på hemsidan och  
     ändrar automatiskt talsyntesens  
     inställningar till det aktuella språket.

MagniLink S - den ideala, 
handhållna läskameran
Kan lätt bäras mellan hemmet, 
skolan eller jobbet, och fälls upp 
och ned på bara några få sekunder. 
MagniLink S är utrustad med den 
senaste tekniken för en överlägsen 
bildkvalitet och kan snabbt och 
enhelt kopplas till din Mac eller en 
monitor. Den kan dessutom läsa upp 
text högt.

Testa MagniLink iMax idag! 
 
En 30-dagars gratis demoversion 
finns tillgänglig för nedladdning 
på WWW.LVI.SE



MLiMAX_150817

Modell MLIMAX-SE

Kompatibilitet MagniLink S, MagniLink Vision 

Systemkrav Mac OS X Version 10.6 (Snow Leopard)  
 Mac v1.1 SW eller senare

Röster  Högkvalitativa Text To Speech (TTS) från Acapela (InfoVox iVox)

Förstoring  1,5 - 36 x

Språk Danska, engelska, finska, franska, holländska, norska,
 spanska, svenska, tyska

Färglägen  Naturliga färger, inverterad bild och 4 olika artificiella färger 
 
Förstoringslägen Delat skärmläge, support för dubbla skärmar, helbildsläge,   
  flera högkontrastlägen, cirkulär och fyrkantig lins

Filtyper som stöds
för skärmläsning Text, Word, HTML, PDF, ODT och RTF

Updateringar Gratis uppdatering inom version

LVI är certifierat enligt ISO 14001 & 9001. MagniLink iMax  är utvecklat för LVI Low Vision International AB av 
AssitiveWare. MagniLink iMax är ett registrerat varumärke ägt av LVI Low Vision International AB. Alla rättigheter är 
reserverade. MagniLink iMax är kopieringsskyddat av Assistiveware 1996-2011. InfoVox iVox © 2006-2010  registrerat 
till Acapela Group. Apple Macintosh och Mac OS X är varumärken tillhörande Apple, Inc., registrerat I USA och andra 
länder. Alla andra varumärken och registrerade varumärken tillhörande sina respektive ägare.

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.SELVI är certifierat enligt ISO 14001 & 9001. 

Tekniska specifikationer


