
Börjar texten på  
datorn bli för liten?
LVI erbjuder flera programvaror för både Mac- och PC-datorer som kan för-
stärka och förstora texten, så att den blir betydligt enklare att läsa. 

iZoom är ett prisvärt och lättanvänt program 
som ger en klar text oavsett förstoring. 
Programmet visar webbsidor och e-post 
på ett enkelt sätt och har en smart funktion 
som gör att du slipper rulla horisontellt 
eller läsa punkter som sträcker sig utanför 
fönstret. 

USB-versionen startar direkt
USB-versionen av iZoom körs direkt från 
USB-minnet och kräver ingen installation. 
Därför kan iZoom användas på vilken dator 
som helst, även på offentliga platser som  
annars brukar spärra installation av nya 
program. Dina inställningar för t ex färger  
och förstoringsgrad sparas automatiskt på 
USB-minnet och följer med när du byter 
dator.

iZoom erbjuder även uppläsning av text och 
röster på svenska och engelska medföljer.

iZoom

ZoomText Magnifier
Ett av världens populäraste förstorings-
program, med en förstoringsgrad på 1,25  
- 36 gånger. Bra webbsökfunktion, där det  
t ex är möjligt att söka och skumma sig 
igenom webbsidor efter specifika ord och  
fraser och få utvalda textavsnitt upplästa.

ZoomText finns i en rad olika versioner, som 
erbjuder förstoring, uppläsning av text, 
eller både och. Texter kan även sparas som 
ljudfiler och t ex överföras till en surfplatta 
eller mobiltelefon. Scanna QR-koderna för 
mer information, eller läs mer på www.lvi.se.

ZoomText
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Programvaror för PC & Mac-datorer

SuperNova från Dolphin är en komplett lös- 
ning med både förstoring och skärmläsare, 
som finns i fyra olika varianter från endast 
förstoring till en avancerad, kombinerad 
lösning med förstoring och skärmläsare (tal 
och punkt).

Det förstorade innehållet blir kristallklart och 
skarpt tack vare SuperNovas unika True Font-
teknologi. Programmet förstorar från 1,2x 
till 60x och har stöd för två (eller fler) bild- 
skärmar. Avancerade anpassningar till tredje- 
partsprogramvaror är möjliga, t ex vid 
arbetsplatsanpassningar. I versionerna med 
talsyntes ingår flera röster på både svenska 
och engelska.

SuperNova erbjuds i följande versioner och 
kan levereras via upplåsningskod, DVD-
skiva eller USB-minne:
• SuperNova Förstoring & talstöd   

Förstoring med talstöd
• SuperNova Förstoring & Skärmläsning  

Komplett lösning med förstoring och 
skärmläsare med tal och punkt

• SuperNova Förstoring  
Endast förstoring

• Dolphin Skärmläsare  
Skärmläsare med tal och punkt

SuperNova

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.

Använd din Mac till max!
MagniLink iMax erbjuder förstoring, skärm- 
läsning med högkvalitativa talsynteser, mus- 
pekarinställningar och kontrastförstärkning. 

Anpassningsbart & flexibelt
Olika typer av synnedsättningar kräver 
specifika funktioner och inställningar. 
MagniLink iMax innehåller en rad använd-
bara funktioner för att möta olika behov 
och ger dig möjlighet att variera skärm-
läget. Exempelvis finns bilddelning, stöd för  
dubbla skärmar, helbildsläge, flera hög-
kontrastlägen samt en rund och fyrkantig 
linszoom.
 
Spännande funktioner
MagniLink iMax har även en inbyggd doku-
mentläsare som ger dig möjlighet att få text 
uppläst och förstorad i ett separat fönster 
via funktionen Speak Selection. Du kan 
spara texterna, t ex som Mp3-filer för att 
senare spela upp dem i iTunes eller ladda 
upp dem på iPod, iPad eller CD.  

iMax (Mac)
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För fler program och tangentbord med tydliga tecken, se vår hemsida: www.lvi.se.


