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Automatische stand-by  
(instelbaar) – Maak 
ergens onder de camera 
een handbeweging om 
het systeem te activeren.

Voor alle professionals 

MagniLink Pro is ontworpen voor elke werknemer, ongeacht de 
aard van werk. MagniLink Pro is een compleet systeem waarin de 
meeste functies als basis zijn opgenomen. De rest wordt aange-
boden als accessoires, om aan ieders wensen tegemoet te komen. 

Alles past 
MagniLink Pro leidt de markt met betrekking tot werkhoogte.  
Dit wil zeggen dat zo ongeveer alles (grote boeken en mappen) 
onder de camera past.

Alles sluit aan 
MagniLink PRO kan o pde meeste PC’s en Mac computers worden 
aangesloten. Hij is ook rechtstreeks aansluitbaar op een monitor 
of smartboard. Totale vrijheid!

Alles zichtbaar 

Hoogwaardige camera met FHD 1080p in lees/ afstand/ spiegel 
modus. Alles is mogelijk. De FHD resolutie, gecombineerd met 
een krachtige 20x optische zoom en diverse LVI- beeldverbete-
ringstechnieken, zorgt ervoor dat u altijd een kristalhelder, scherp 
en gedetailleerd beeld krijgt met natuurlijke en rijke kleuren bij 
alle vergrotingsniveaus.

Overal bruikbaar
MagniLink PRO is draagbaar. Hij is gemakkelijk in en uit te klappen. 
Uw bureau kan snel opgeruimd worden wanneer u het kantoor 
verlaat. Hij wordt ook geleverd met een draagtas voor gemakkelijk 
transport, bijvoorbeeld van werk naar huis. Voeg een accu toe voor 
nog meer flexibiliteit en u kunt hem maar liefst 9 uur gebruiken 
waar u maar wilt.

Leest een volledig A4-vel

Ruimte genoeg!  
Blader rustig in grote bo-
eken en bestandsmappen

Tot 46 cm vrije ruimte
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MagniLink Pro kan op een interactief 

whiteboard worden aangesloten!

Bewaart alles 

Maak foto's met de leescamera of neem lezingen op met de  
afstandscamera en bekijk ze nogmaals. 

On Screen Display (OSD)
Geslecteerde functies worden bevestigd met duidelijke informatie 
op het scherm.

Gebruik uw eigen software 
De meegeleverde MagniLink S software is compatibel met andere 
veelgebruikte software pakketten zoals ZoomText, SuperNova en 
iZoom in Windows 7/8/10.

Voeg uw eigen functies toe 

Het meegeleverde regelpaneel bedient alle functies en maakt een 
ergonomische positie mogelijk. Twee knoppen zijn programmeer-
baar en kunnen worden ingesteld op de meest gebruikte functies 
en instellingen.

Krachtige accessoires
Personaliseer MagniLink PRO met een handige XY-tafel, TTS (Text 
to Speech) en/of accu voor maximale vrijheid. Zie pagina 6.
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MagniLink PRO 
– de professionele oplossing voor ALLE  

werknemers met een visuele beperking!



Accessories 
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TTS verhoogt uw 
leessnelheid

Accessoires voor meer efficiëntie en flexibiliteit

Voor een toegankelijke werkplek

Handige docking XY-tafel
Docking en zeer stabiele XY-tafel met X/Y wrijvingsremmen die  
het gemakkelijker en handiger maken om langere teksten te lezen. 

Accu voor maximale vrijheid
Accu voor maar liefst 9 werkuren – gebruik uw MagniLink PRO waar u wilt.

Krachtige TTS-software voor pc/Mac
Software voor volledige TTS functionaliteit. Scan een volledige A4- 
pagina in een paar seconden en laat deze hardop lezen! Voor pc of Mac.
• Scant een volledige A4 in slechts enkele seconden  

– waardoor u effectiever kunt zijn
• Gesynchroniseerde tekst en spraak  

– u kunt tijdens het luisteren gemakkelijk de tekst op het  
scherm volgen

• Geoptimaliseerde presentatiemodi (tekst teken voor teken,  
woord voor woord, per regel of paragraaf per paragraaf scrollen)  
– kies de modus die u wenst

• Tekst opslaan en bewerken op een computer  
– geen extra scanner meer nodig

• Stemmen van hoge kwaliteit  
– aangenaam om naar te luisteren 

• Eenvoudig te bedienen  
– eenvoudig aan de slag

• Menu's met gesproken feedback  
– misverstanden worden voorkomen 

MagniLink monitoren
LVI biedt professionele, voor low-vision aangepaste 18,5"(HD)  
en 23" (Full HD) beeldschermen. Het ontwerp is aangepast  
aan MagniLink PRO en biedt diverse low vision functies, zoals  
ontspiegeld beeldscherm. 

Extra accessoires
We kunnen ook MagniLink tafels, software voor computers,  
loep- en bureaulampen, toetsenborden met aangepast contrast  
en veel meer leveren.
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Voor een toegankelijke werkplek

Kantoor

Receptie

Secretariaat

Werkplaats
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LVI Low Vision International wordt  
wereldwijd erkend als een van de toonaan-

gevende fabrikanten van hulpmiddelen voor 
personen met een beperkt gezichtsvermogen 

en stelt zich ten doel om het dagelijks leven van 
deze personen te vergemakkelijken. Wij  

zijn gecertificeerd volgens ISO 14001 & 9001.

Technische specificaties

LVI is niet verantwoordelijk voor en wijst alle aansprakelijkheid voor eventuele fouten of nalatigheden in deze publicatie van zich af. 

Computer, resolutie: 1280x1024, 60Hz to 1920x1080, 60Hz
 SVGA tot volledig HD 

Geleidingslijnen/schermafdekking Horizontaal/verticaal
Gesplitst scherm (software) Gesplitst scherm (volledig scherm/ 
 horizontaal/verticaal).
Cameraresolutie True Full HD (1080p, 1920x1080)

Afmetingen, ingeklapt  33x47x17 cm
Afmetingen, in gebruikt 33x38x52 cm
Gewicht 4,5 kg 
Vrije werkhoogte 42,5-46 cm 

Stroombron Accu of stroom

X/Y-tafel Wrijvingsremmen op de X/Y as.

Accu Bedrijfstijd: 5-9 u.
 Oplaadtijd: ongeveer 2,5 uur
 
ARTIKELNUMMERS

Product  Indien opgenomen bij   Indien apart besteld** 
 eerste bestelling*

MagniLink PRO alleen MLPRO-FHD MLPRO-FHD
A Docking XY-tafel MLPRO-FHD-A  MLRT-XY
B Accu  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

*   Als het accessoire is inbegrepen bij de eerste bestelling, voeg -A, -B, -C en -D toe aan  
 het artikelnummer. Volg dit voorbeeld voor diverse accessoires: MLPRO-FHD-ABD.

** Als het accessoire apart wordt besteld, gebruik dan het artikelnummer in deze kolom.
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