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Automatisk standby 
(justerbar) – lav en 
bevægelse overalt under 
kameraet for at aktivere 
systemet.

Til alle professionelle 

MagniLink PRO er udviklet med ambition om at blive det ultimative 
system for alle professionelle, uanset hvad de laver. MagniLink 
PRO er et komplet system, som lige fra starten indeholder de 
fleste af de funktioner, brugerne ønsker – og resten tilbydes som 
tilbehør til at dække ethvert behov.

Det hele passer 
MagniLink PRO er førende på markedet hvad angår arbejdshøjde.  
Det betyder, at stort set alt (inklusive store bøger og mapper)  
vil passe under kameraet.

Alt kan tilsluttes 
MagniLink PRO kan tilsluttes til de fleste PC'er og Mac-computere 
– eller direkte til en skærm eller et smartboard. Total frihed!

Alt vises 

Højkvalitetskamera med FHD 1080P i tilstand for læse-, afstands- 
og spejltilstand håndterer alt, hvad du har brug for. FHD-opløs-
ningen kombineret med en kraftfuld 20x optisk zoom og en række 
LVI-billedforbedringsteknikker sørger for, at du altid får et krystal-
klart, skarpt og detaljeret billede med naturlige og fyldige farver 
ved alle forstørrelsesgrader.

Bruges overalt
MagniLink PRO er bærbar. Den er nem at folde sammen og folde 
ud, så du hurtigt kan rydde skrivebordet, når du forlader kontoret. 
Den leveres også med en rygsæk til nem transport, f. eks. fra arbejde 
til hjemmet. Tilføj et batteri for at få endnu mere fleksibilitet – så 
kan du bruge den i op til 9 timer, uanset hvor du er.

Læser et fuldt A4-papirformat

Masser af plads!  
Gennemse indholdet  
af store bøger og  
arkivmapper

Op til 46 cm fri plads
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MagniLink PRO kan sluttes til et  

interaktivt whiteboard!

Gemmer alt 

Optag billeder med læsekameraet – eller optag undervisningstimer 
med afstandskameraet, og se dem igen. 

Bekræftelse på skærmen
De valgte funktioner bekræftes med tydelig information på  
skærmen – du kan altid være sikker på, at den korrekte funktion  
er valgt. Vælg mellem flere sprog i OSD-menuen.

Brug din egen software 
Den medfølgende MagniLink S software er kompatibel med flere 
andre almindeligt anvendte softwareprodukter såsom ZoomText, 
SuperNova og iZoom i Windows 7/8/10.

Tilføj dine egne funktioner 

Den medfølgende betjeningsboks styrer alle funktioner og giver 
mulighed for en ergonomisk stilling. To knapper er programmer-
bare og kan indstilles til dine mest brugte funktioner og indstillinger.

Kraftfuldt tilbehør
Tilpas MagniLink PRO med en praktisk XY-plade, TTS (Text To 
Speech, tekst til tale) og/eller batteri for at få den maksimale  
frihed. Se side 6.
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MagniLink PRO 
– den professionelle løsning til 

alle svagtseende professionelle!



Accessories 
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TTS øger din læse-
hastighed

Tilbehør til øget effektivitet og fleksibilitet

Praktisk monterbar XY-plade
Monterbar og meget stabil XY-plade med X/Y-friktionsbremser, 
der gør det nemmere og mere praktisk at læse længere tekster. 

Batteri til maksimal frihed
Batteriet giver op til 9 timers arbejde – brug din MagniLink PRO 
overalt.

Kraftfuld TTS-software til PC/Mac
Softwaren leverer fuldt TTS-funktionalitet (Text To Speech) – scan 
en hel A4-side på få sekunder, og få den læst højt! Til PC eller Mac.
• Scanner en fuld side i A4-format på få sekunder  

– så du kan blive endnu mere effektiv
• Synkroniseret tekst og tale 

– du kan nemt følge teksten på skærmen, mens du lytter
• Optimerede præsentationstilstande (rul teksten tegn for 

tegn, ord for ord, linje for linje eller afsnit for afsnit)  
– vælg den tilstand, du foretrækker

• Gem tekst, og redigerer den på en computer  
– uden at skulle have en ekstra scanner på skrivebordet

• Stemmer af høj kvalitet medfølger 
– behagelige at lytte til

• Nem at betjene  
– nemt at komme i gang

• Menuer med stemmefeedback 
 – undgå misforståelser

MagniLink skærme
LVI tilbyder professionelle18,5 " (HD) og 23" (Full HD) skærme  
tilpasset til personer med nedsat syn. Designet er tilpasset til 
MagniLink PRO og har en række funktioner til nedsat syn, for  
eksempel en refleksfri skærm. 

Ekstra tilbehør
Vi kan også tilbyde MagniLink-borde, software til computere,  
forstørrelseslamper/bordlamper, tastaturer med stor tekst og  
meget mere.
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For en tilgængelig arbejdsplads
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LVI Low Vision International er anerkendt 
som en af verdens førende producenter af 

hjælpemidler til personer med nedsat syn, og 
vores mission er at gøre hverdagen nemmere 

for sådanne personer. Vi er certificeret i 
henhold til ISO 14001 og 9001.

Tekniske specifikationer

LVI påtager sig intet ansvar for og fraskriver sig ethvert ansvar for fejl eller udeladelser i denne brochure. 

Computer, opløsning: 1.280x1.024, 60 Hz til 1.920x1.080, 60 Hz
 SVGA til fuld HD 

Læselinjer/gardiner: Horisontal/vertikal
Delt skærm (software): Delt skærm (fuld skærm/horisontal/vertikal).
Kameraopløsning: Ægte Full HD (1080p, 1920x1080)

Dimensioner, sammenfoldet 33x47x17 cm
Dimensioner, i brug 33x38x52 cm
Vægt 4,5 kg 
Fri arbejdshøjde 42,5-46 cm

Strømkilde Batteri eller vekselstrøm

X/Y-plade Med friktionsbremser, X/Y-led

Batteri Driftstid: 5-9 timer
 Opladningstid: cirka 2,5 time

Artikelnumre

Produkt Hvis inkluderet i  Hvis bestilt separat** 
 oprindelig ordre*

Kun MagniLink PRO MLPRO-FHD MLPRO-FHD
A Monterbar XY-plade MLPRO-FHD-A MLRT-XY
B Batteri MLPRO-FHD-B ML-BAT
C TTS Software PC (Windows) MLPRO-FHD-C MLS-A102
D TTS Software Mac (IOS) MLPRO-FHD-D MLS-A102-MAC

*   Hvis tilbehøret indgår i den oprindelige ordre, skal -A, -B, -C eller -D føjes til  
 artikelnummeret. Følg dette eksempel i tilfælde af flere tilbehør: MLPRO-FHD-ABD.

** Hvis tilbehøret bestilles separat, skal du bruge varenummeret i denne kolonne.


