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TILLBEHÖR FÖR

MagniLink Zip
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Läsbord, integrerat / icke-integrerat
Art nr: A (integrerat)* / MLRT-XY (icke-integrerat)

MagniLink Zip integrerat eller icke-integrerat läsbord med 
friktionsbromsar i X- och Y-led för bekväm läsning. 

Batteri
Art nr: B*

Batteri som gör det möjligt att använda MagniLink Zip utan 
väggkontakt i upp till 5 h. Levereras komplett inklusive alla 
nödvändiga kablar. Batterityp: Li-ion. 
 
 

USB/HDMI-anslutning
Art nr: C*

USB-/HDMI-anslutning. MagniLink Zip behöver beställas 
med detta alternativ från början om datoranslutning  
(krävs för EUC, TTS-mjukvara) önskas.
 

Mjukvara (PC/Mac)
Art nr: D (MLV-A102)**

Mjukvara för att ansluta MagniLink Zip till en dator. Inklusive 
USB-/HDMI-kabel till PC/Mac.
 

TTS-mjukvara (PC/Mac)
Art nr: E (PC)  / F (Mac) 
(MLS-A102** / MLS-A102MAC)**

TTS-mjukvara för OCR-behandling och textuppläsning till 
PC/Mac.

TILLBEHÖR FÖR MagniLink Zip

* Kan endast beställas från start tillsammans med systemet.
** Kan endast beställas separat förutsatt att systemet från början levererats med  
tillbehör C. Använd artikelnumret inom parentes vid separat beställning.



MagniLink S
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TILLBEHÖR FÖR

MagniLink S
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Extern kontrollpanel, liten
Art nr: MLS-A100

Extern kontrollpanel med högkontrasterande, taktila 
knappar för enkel manövrering av läs-/avståndskameran.  

 

Extern kontrollpanel, stor
Art nr: MLV-A110A

Extern kontrollpanel med stora, högkontrasterande taktila 
knappar för enkel manövrering av läs-/avståndskameran. 
Panelen medföljer dockningsstationen C1, C2, C3. 
 

Dockningsstation (A3-storlek)
Art nr: C1 (DVI) / C2 (HDMI)
(MLS-A101 / MLS-A101SPLIT / MLS-A101CLAMP)*

Läsbord med roterbar hållare och fördragna kablar till dator/
bildskärm (DVI / HDMI). Extern kontrollpanel, bildskärmska-
bel och strömadapter medföljer. Finns även utan läsbord (C3).

LVI monitor 18,5” med strömadapter**
Art nr: MLS-A103

Högkvalitativ monitor från LVI, utvecklad för användare 
med nedsatt syn. Monitorn har matt, anti-reflekterande 
skärmyta, utmärkt skärpa och kontrast, ljusa skärmkanter 
och en design som passar till MagniLink S. HD (720p).

LVI monitor 23” med strömadapter**
Art nr: MLS-A104

Högkvalitativ monitor från LVI, utvecklad för användare 
med nedsatt syn. Monitorn har matt, anti-reflekterande 
skärmyta, utmärkt skärpa och kontrast, ljusa skärmkanter 
och en design som passar till MagniLink S. Full HD (1080p). 

TILLBEHÖR FÖR MagniLink S

Docka och 

börja arbeta 

direkt!

* Använd artikelnumret inom parentes vid separat beställning. 
** Monitorarm/monitorfot ingår ej, utan beställs separat – se sida 6.
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2-i-en väska
Art nr: MLS-A105 (medföljer vid leverans av MagniLink S)

Smart 2-i-1 väska utformad exklusivt för MagniLink S. Den 
större väskan rymmer både MagniLink S, en 15,4” laptop 
och alla tillbehör. Den mindre väskan kan användas separat. 
Detaljer i kontrasterande orange färg underlättar.

Monitorarm
Art nr: T005

Robust, flexibel monitorarm, lämplig för LVIs monitorer  
(MLS-A103/MLS-A104). Bordsfäste medföljer.  
 

Monitorfot
Art nr: MLV-A115

Roterbar och höjdjusterbar bildskärmsfot, lämplig för LVIs 
monitorer (MLS-A103/MLS-A104). Mycket solid.  
 

Mobilt läsbord i A4-storlek
Art nr: MLRT

Portabelt och stilrent externt läsbord, som är enkelt att ta 
med sig. Passar pappersformat upp till A4-storlek. 
 

Splitbox
Art nr: Kontakta LVI

Hårdvarusplit för MagniLink S MLS-HD / MLS-FHD-modeller.
Delar skärmbilden mellan olika bildkällor som läskamera, 
avståndskamera och dator. En extern avståndskamera kan 
då också anslutas. Jämförbar med MagniLink Vision Split. 

TILLBEHÖR FÖR MagniLink S
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TILLBEHÖR FÖR MagniLink S

MagniLink iMax
Art nr: MLIMAX

MagniLink iMax är LVI:s egna förstoringsprogramvara för 
Mac. I kombination med en läskamera från LVI blir det ett 
komplett och unikt synhjälpmedel för Mac-användare. Det 
ingår högkvalitativa talsynteser från iVox v4.

TTS Text to Speech (läser upp text)
Art nr: TTS-PC / TTS-MAC

Textuppläsning för MagniLink S MLS-HD / MLS-FHD.  
Menyer med talstöd. Valfri text läses upp och presenteras 
samtidigt i t ex kolumnläge eller ord. Ger möjlighet till 
ökad läshastighet och läsuthållighet.
 

Extra språk till TTS (PC)
Art nr: BE, DK, NL, AU, UK, US, FI, FR, IT, DE, NO, PL, PO, 
BRPO, RU, ES, MEES, SE

Extra språk till TTS-PC. Notera att svenska och engelska 
alltid ingår. Följande språk kan beställas: 
 
Flamländska (Ellen), danska (Magnus, Sara), nederländska 
(Claire, Xander), australiensk engelska (Karen, Lee), brittisk 
engelska (Daniel, Kate, Oliver, Serena), amerikansk 
engelska (Allison, Ava, Samantha, Susan, Tom, Karen, Lee), 
finska (Onni, Satu), franska (Audrey, Aurelie, Thomas), 
italienska (Alice, Federica, Luca, Paola), tyska (Anna, 
Markus, Petra, Yannick), norska (Henrik, Nora), polska (Ewa, 
Krzysztof, Zosia), portugisiska (Catarina, Joana, Joaquim), 
brasiliansk portugisiska (Felipe, Luciana), ryska (Katya, 
Milena, Yuri), spanska (Jorge, Marisol, Monica), mexikansk 
spanska (Juan, Paulina) och svenska (Alva, Klara, Oskar).
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TILLBEHÖR FÖR MagniLink Vision

TILLBEHÖR FÖR

MagniLink Vision
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TILLBEHÖR FÖR MagniLink Vision

LVI monitor 18,5”* 
Art nr: A1 (MLV-A103)**

Högkvalitativ monitor från LVI, utvecklad för användare med 
nedsatt syn. Monitorn har matt, anti-reflekterande skärmyta, 
utmärkt skärpa och kontrast, ljusa skärmkanter och en design 
som passar till MagniLink Vision. HD (720p).

LVI monitor 23”*

Art nr: A2 (MLV-A104)**

Högkvalitativ monitor från LVI, utvecklad för användare med 
nedsatt syn. Monitorn har matt, anti-reflekterande skärmyta, 
utmärkt skärpa och kontrast, ljusa skärmkanter och en design 
som passar till MagniLink Vision. Full HD (1080p).
 

MagniLink Vision 3-vridpanel
Art nr: B1 (MLV-A106-3)**

Integrerad frontpanel för MagniLink Vision monitorer med
vred för oslagbart enkel hantering. 

MagniLink Vision 3-tryckpanel 
Art nr: B2 (MLV-A105)**

Integrerad frontpanel för MagniLink Vision monitorer med tre 
ergonomiskt utformade, taktila knappar med en mjuk, men 
distinkt känsla. Passar användare som söker enkel hantering.

MagniLink Vision 5-tryckpanel
Art nr: B3 (MLV-A107)**

Integrerad frontpanel för MagniLink Vision monitorer med
fem ergonomiskt utformade, taktila knappar med en mjuk, 
men distinkt känsla. För den som söker maximal kontroll och vill 
få ut så mycket som möjligt av sin MagniLink Vision.

*Monitorarm/monitorfot ingår ej, utan beställs separat – se sida 11.
**Använd artikelnumret inom parentes vid separat beställning.
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TILLBEHÖR FÖR MagniLink Vision

Extern kontrollpanel läskamera
Art nr: B4 (MLV-A110A)*

Extern kontrollpanel med stora högkontrasterande, taktila 
knappar för enkel manövrering av läskameran. Kan med  
fördel användas tillsammans med en bordsmonterad  
hållare (MLV-A116 – se nedan). 

Extern kontrollpanel läskamera/split
Art nr: MLV-A110B

Extern kontrollpanel med stora högkontrasterande, taktila 
knappar för enkel manövrering av läskamera/splitfunktion. 
Ingår i alla MagniLink Vision Split-system. 

Extern kontrollpanel läs/avst/split
Art nr: MLV-A110C

Extern kontrollpanel med stora högkontrasterande, taktila 
knappar för enkel manövrering av läskamera/split-funktion 
och avståndskamera. Ingår i alla MagniLink Vision Student-
system (MLVST).

Hållare för extern kontrollpanel
Art nr: MLV-A116

Möjliggör montering av kontrollpanelen framför bordet, 
vilket ger en ergonomisk placering och skapar extra 
bordsyta.



11

+

LS

LM

TILLBEHÖR FÖR MagniLink Vision

Monitorarm/-fot
Art nr: T005 / MLV-A115

Monitorarm: robust, flexibel monitorarm. Bordsfäste.
Passar alla LVIs monitorer. 
Monitorfot: roterbar bordsfot som är justerbar i  
höjdled. Passar alla LVIs monitorer. Mycket stabil.

MLV hårdvarusplit-paket 
Art nr: C3 (MLV-A111A)*

Låter användaren dela skärmbilden mellan läskameran,  
avståndskameran och/eller datorn. Denna lösning är jäm-
förbar med MagniLink Vision Split-system. Extern kontroll-
panel (MLV-110B), hårdvarusplitbox och kablar medföljer. 

MLV DVI-switch 
Art nr: C1 (MLV-A100)*

DVI-switchen gör det möjligt att växla mellan två olika 
bildkällor på bildskärmen, exempelvis mellan  
läskameran och datorn.  

Mobilt/stationärt lässtöd
Art nr: LM / LS

Flexibla stöd för dokument, pärmar, böcker, foldrar, bilder 
m m med justerbar höjd och vinkel. Oberoende tillbehör 
som passar alla som arbetar med dokument. Det mobila 
lässtödet (LM) har måtten 38 x 31 cm och den låga vikten 
på 2 kg gör det enkelt att ta med sig. Det stationära är 
något större med måtten 40 x 43 cm och väger 3,6 kg.

Justerbar 

vinkel

ÖVRIGA TILLBEHÖR Justerbar

höjd

*Använd artikelnumret inom parentes vid separat beställning.
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TILLBEHÖR FÖR MagniLink PRO

TILLBEHÖR FÖR 

MagniLink PRO
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Läsbord till MagniLink PRO
Art nr: A (MLRT-XY)*

Anpassa din MagniLink PRO efter dina egna behov genom 
att lägga till ett bekvämt, dockningsbart läsbord med 
bromsar i X/Y-led.

Batteri för MagniLink PRO
Art nr: B (ML-BAT)*

Batteri som gör det möjligt att använda MagniLink PRO 
utan väggkontakt i 5-9 h. Levereras komplett inklusive alla 
nödvändiga kablar. Batterityp: Li-ion. Uppladdningstid: 2,5 h. 
Dimensioner: 18 x 12 x 1,3 cm. 

  

TTS Text to Speech (läser upp text)
Art nr: TTS-PC / TTS-MAC

Textuppläsning för MagniLink PRO. Menyer med talstöd. 
Valfri text läses upp och presenteras samtidigt i t ex 
kolumnläge eller ord. Ger möjlighet till ökad läshastighet 
och läsuthållighet. Möjlighet att lägga till extra språk,  
se sidan 7.

TILLBEHÖR FÖR MagniLink PRO

*Använd artikelnumret inom parentes vid separat beställning.
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TILLBEHÖR MagniLink Bord

TILLBEHÖR 

MagniLink Bord

Söker du ett  
annat bord?

 
Vi kan erbjuda fler  

bordsvarianter mot kund- 
order. Kontakta oss på tel 

0470-72 77 00 eller
order@lvi.se
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TILLBEHÖR  MagniLink Bord

MagniLink Table 60 x 80 cm Mechanical
Art nr PV06-01

Stabilt bord som passar alla MagniLink läskameror. Kablar 
kan samlas ihop och döljas med hjälp av separat kabelhylla 
(tillbehör). Designen är även idealisk för åtkomst med rull-
stol. Bordsskivan i björklaminat är 80 cm bred och 60 cm 
djup. Bordet levereras med silverfärgat stativ, och komplett 
hjulsats, varav två hjul är låsbara. Manuell höjdjustering  
(61-91 cm). Levereras delvis omonterat i platt paket. 

MagniLink Table 60 x 80 cm Motorized
Art nr PV05-03

Detta bord har samma specifikationer som bordet ovan, men 
har motoriserad höjdjustering för maximal bekvämlighet och 
stativet har enpelar-design. Bordsskiva i björklaminat. Höjden 
kan justeras mellan 50 och 83 cm. Levereras monterat.

MagniLink Table 60 x 60 cm Mechanical
Art nr: F20

F20 är ett smidigt och lättplacerat bord som passar bra till 
flera av våra läskameror. Bordets arbetshöjd är enkel att 
justera (manuell justering) och går att reglera från 57-79 cm 
höjd. Bordsskivan av boklaminat har ett behändigt format 
på 60 x 60 cm och det ingår en skjutskiva. Bordet levereras 
med fyra stabila hjul och stativ i silverfärg. Levereras delvis 
omonterat i platt paket. 

Sladdhylla
Art nr: SHELF/TABLE

Hylla som monteras under bordet. Hyllan gör det enkelt att 
samla upp och dölja kablar under bordet. Passar PV06-01 
och PV05-03.

Motoriserad
höjdjustering

Samlar upp och 
döljer sladdarna



LVI Accessories SE 160520

Besök gärna vår hemsida, www.lvi.se, för ytterligare information om våra 
produkter och tillbehör, eller kontakta oss på 0470-72 77 00 / order@lvi.se

Se din prislista för information om priser och övriga tillgängliga tillbehör.


