
MagniLink PRO
 – työpaikkasi tehokas apuväline



MagniLink Pro

Automaattinen valmiustila 
(säädettävä) – Liikuta kättäsi 
kameran alapuolella järjestelmän 
aktivoimiseksi.

Kaikille ammattilaisille 

MagniLink PRO sisältää kaikki käyttäjien haluamat ominaisuudet 
siten, että useimmat ominaisuudet ovat järjestelmässä mukana jo 
alusta lähtien ja loput ovat saatavilla lisävarusteina, jolloin kaikki 
käyttötarpeet tulevat katetuksi.

Kaikki mahtuu 
MagniLink PRO:ssa on  markkinoiden suurin työskentelykorkeus.  
Sen ansiosta esimerkiksi suuremmat kirjat, mapit ja esineet  
mahtuvat kameran alle tarkasteltaviksi.

Kaikki voidaan liittää 
MagniLink PRO voidaan liittää useimpiin PC- ja Mac-tietokoneisiin 
tai suoraan monitoriin tai Smart Board – esitystauluun. Täydellinen 
vapaus!

Kaikki näkyy 

Luku-, kauko- ja peilitilassa toimivan korkealaatuisen 1080p:n FHD- 
kameran ominaisuudet kattavat kaikki tarpeesi. FHD-resoluutio, 
tehokas 20x optinen zoomaustoiminto sekä LVI:n käyttämät  
kuvanparannustekniikat takaavat sen, että kuva on aina  
kristallinkirkas, terävä ja tarkka ja että sen värit ja sävyt ovat  
erittäin luonnolliset kaikilla suurennustasoilla.

Käyttö mahdollista kaikkialla
MagniLink PRO on kannettava suurennuslaite. Se on helppo taittaa  
käyttöasentoon ja yhtä helppo taittaa kuljetusta varten, joten voit 
nopeasti tyhjentää työpöytäsi, kun lähdet toimistosta. Laitteen 
mukana tulee kantolaukku, jolla voit kuljettaa MagniLink PRO:n 
helposti mukanasi esimerkiksi töistä kotiin. Akku tuo laitteen 
käyttöön lisäjoustavuutta ja kasvattaa sen käyttöaikaa yhdeksään 
tuntiin saakka – missä tahansa. 

Runsaasti tilaa!  
Voit selata vaivattomasti 
isokokoisiakin kirjoja ja 
mappeja.

Skannaa ja lukee täyden A4 -sivun
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Jopa 46 cm vapaa tila



 

MagniLink Pro voidaan kytkeä  

vuorovaikutteiseen piirrostauluun!

Tallenna kaikki 
Voit kaapata kuvia lukukameralla tai tallentaa luennot kauko- 
kameralla ja katsella ne uudelleen myöhemmin. 

Vahvistavalinnat näytöllä
Vahvista valitsemasi toiminnot näytöllä olevan selkeän tiedon  
avulla – voit aina olla varma, että olet valinnut oikean toiminnon. 
Voit myös valita useista eri kielistä OSD-valikon avulla.

Käytä omia ohjelmistojasi 
Laitteen mukana tuleva MagniLink S –ohjelmisto on yhteensopiva 
useiden muiden yleisesti käytettyjen ohjelmistojen kanssa, mukaan 
lukien ZoomText, SuperNova ja iZoom Windows 7/8/10- 
käyttöjärjestelmissä.

Lisää omat toimintosi 
Laitteen ohjausyksikkö ohjaa laitteen kaikkia toimintoja ja  
mahdollistaa ergonomisen työasennon. Voit ohjelmoida kaksi  
eri painiketta useimmin käyttämillesi toiminnoille ja asetuksille.

Tehokkaat lisävarusteet
Mukauta MagniLink PRO -laitteesi omien tarpeittesi mukaiseksi  
ja maksimoi käyttömukavuutesi kätevän lukupöydän, TTS- 
ominaisuuden (tekstistä puheeksi) ja/tai akun avulla. Katso sivua 6.
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MagniLink PRO 
– kaikkien heikkonäköisten  

ammattilaisten ratkaisu!



Accessories 
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Lisävarusteet, jotka parantavat tehokkuutta  
ja joustavuutta
Kätevä telakoituva lukupöytä
Telakoituva, erittäin vakaa ja kitkajarruilla varustettu X/Y-
lukupöytä helpottaa pitkien tekstien lukemista ja tekee  
lukukokemuksesta miellyttävän. 

Akku maksimoi vaivattoman käyttökokemuksen
Akku mahdollistaa jopa yhdeksän tunnin käytön – voit käyttää  
MagniLink PRO –laitettasi missä tahansa.

Tehokas TTS-ohjelmisto (tekstistä puheeksi) PC/
Mac-tietokoneille
Laitteessa on ohjelmisto, joka tarjoaa täyden TTS-toiminnallisuuden  
– voit skannata täyden A4-sivun vain muutamassa sekunnissa ja 
antaa laitteen lukea sen sinulle ääneen! Ominaisuus toimii PC-  
ja Mac-ympäristöissä.
• Skannaa täysi A4-sivu vain muutamassa sekunnissa  

– paranna tehokkuuttasi
• Teksti ja puhe on synkronisoitu  

– voit helposti seurata tekstiä ruudulla puhetta kuunnellessasi
• Optimoidut tekstinesitystavat  (voit vierittää tekstiä merkki 

merkiltä, sana sanalta, rivi riviltä tai kappale kappaleelta)  
– valitse vain haluamasi esitystapa

• Tallenna teksti ja muokkaa sitä tietokoneessasi  
– et enää tarvitse erillistä skanneria työpöydällesi

• Korkealaatuiset lukijaäänet on sisällytetty ohjelmistoon   
– miellyttävä kuuntelukokemus

• Helppokäyttöinen   
– laitteen käyttöönotto on helppoa

• Valikoissa äänipalaute  
– väärinkäsitykset voidaan välttää 

MagniLink-näytöt
LVI tarjoaa ammattikäyttöön tarkoitetut, heikkonäköisille mukautetut 
18,5-tuuman (HD) ja 23-tuuman (Full HD) monitorit. Monitorien 
suunnittelu on mukautettu MagniLink PRO:ta silmällä pitäen, ja  
niissä on mukana useita heikkonäköisiä käyttäjiä helpottavia  
ominaisuuksia mukaan lukien heijastumaton näyttö.  

TTS-ominaisuus 
nostaa lukunopeuttasi



7

Lisävarusteet, jotka parantavat tehokkuutta  
ja joustavuutta

Monipuolisiin työtehtäviin

Hallinto 
Toimisto

Vastaanotto
Sisääntuloalueet ja vastaavat

Tukitoiminnot
Toimistoympäristö

Tarkastukset
Teollisuus
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LVI Low Vision International  
tunnetaan yhtenä maailman johtavista 

suurennuslaitteiden valmistajista. Yrityksen 
tehtävänä on helpottaa näkövammaisten ihmisten  

jokapäiväistä elämää. LVI on sertifioitu 
standardien ISO 14001 ja 9001 mukaan. 

Tekninen kuvaus

LVI ei vastaa tässä kirjasessa mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista ja kiistää kaiken vastuun niistä. 

Tietokoneen resoluutio: 1 280 x 1 024, 60 Hz – 1 920 x 1 080, 60 Hz
 SVGA - Full HD 

Ohjausviiva/rajoitin: Vaaka/pysty
Jaetun näytön tilat (ohjelmistot): Jaettu näyttö (kokonäyttö/vaakasuuntainen/ 
 pystysuuntainen)
Kameran resoluutio: True Full HD (1080p, 1920x1080)

Mitat kokoon taitettuna 33x47x17 cm
Mitat käytössä 33x38x52 cm
Paino 4,5 kg 
Vapaa työskentelykorkeus 42,5-46 cm 

Virtalähde Akku tai verkkovirta

Lukupöytä X/Y-sivuttaislukitus

Akku Käyttöaika: 5-9 tuntia.
 Latausaika: noin 2,5 tuntia

Tuotenumerot

Tuote Jos sisältyy alkuperäiseen  Jos tilattu erikseen** 
 tilaukseen* 

Vain MagniLink PRO MLPRO-FHD MLPRO-FHD
A Telakoituva lukupöytä MLPRO-FHD-A MLRT-XY
B Akku MLPRO-FHD-B ML-BAT
C TTS-ohjelmisto PC-koneille   MLPRO-FHD-C MLS-A102
D TTS-ohjelmisto Mac-koneille MLPRO-FHD-D MLS-A102-MAC
*  Jos lisävaruste sisältyy alkuperäiseen tilaukseen, lisää tuotenumeroon -A, -B, -C tai -D. 

Seuraava esimerkki soveltuu useisiin lisävarusteisiin: MLPRO-FHD-ABD.
** Jos lisävaruste on tilattu erikseen, käytä tässä sarakkeessa olevaa tuotenumeroa.

 
Optiikka Juurinen Oy 

Rajatie 4 A 12
01230 Vantaa
Puh: 010 2290 670
Fax: 010 2290 675
E-mail: asiakaspalvelu@optiikkajuurinen.fi

www.optiikkajuurinen.fi


