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Introduktion

Sedan 1978 har LVI tillverkat synhjälpmedel med 
visionen att göra vardagen enklare för personer med  
nedsatt syn. Då som nu satsar vi på egen utveckling  
och tillverkning i våra lokaler i småländska Växjö. 
Med all kompetens samlad i huset kan vi snabbt 
införa förbättringar och implementera ny teknik samt 
nya funktioner i våra produkter. 

Omsorg om detaljerna
Våra läskameror säljs under varumärket MagniLink 
över hela världen, genom egna dotterbolag och olika  
distributörer. När du väljer en läskamera från LVI, 
tillverkas den först efter att vi fått din order. Därför  
har den alltid den senaste mjukvaran och de senaste 
förbättringarna. Dessutom testas och kalibreras varje  
läskamera före leverans, för att allt ska fungera perfekt 
när du packar upp den ur lådan. Och skulle något 
hända kan vi snabbt se till att lösa problemet med 
hjälp av egna servicetekniker.

Omsorg om vår miljö
Vi har också ett genomgripande miljötänk. All plast 
och aluminium i våra produkter är återvinningsbara 
och våra enheter uppfyller kraven för RoHS, WEEE,  
ErP och REACH. LVI är också miljöcertifierat enligt  
ISO 14001 och vi använder miljöcertifierade 
tryckerier för våra trycksaker.

Omsorg om sortimentet 
Utöver våra MagniLink-produkter erbjuder vi också  
synhjälpmedel från andra tillverkare, arbetsplats-
anpassningar samt ett brett sortiment av utbildningar 
för både användare och förskrivare.  
 
Läs mer om våra produkter  
och tjänster på www.lvi.se.

Världsklass  
från Småland

3



4

Optiska synhjälpmedel

Syn 45% Syn 30% Syn 15% Syn 0% 
(blind)

Digitala synhjälpmedel

Mjukvara

Punkt

Typ av syn- 
hjälpmedel

MagniLink-
modeller

Visus Vision Vision TTS

S TTS

VoiceZip

Vilken produkt hjälper dig bäst?

Vi vågar påstå att det aldrig har funnits så många synhjälpmedel på marknaden 
som nu. Det är naturligtvis i grunden positivt för dig som drabbats av nedsatt 
syn, men det innebär också att det kan vara svårt att veta vilken produkt som 
bäst löser problemet. 

Detta är viktigt att tänka på vid val av synhjälpmedel:
• Hur stort är synbortfallet – stort eller litet?
• Ska hjälpmedlet vara enkelt att använda – eller även erbjuda avancerade funktioner?
• Ska hjälpmedlet användas hemma, i skolan eller på arbetsplatsen?
• Behöver hjälpmedlet vara enkelt att transportera? Hur ofta behöver det flyttas?
• Behövs datorkoppling? Räcker en mindre skärm, eller behövs en stor skärmyta?
• Hur är den fortsatta prognosen för synnedsättningen?

Bilden nedan visar exempel på produkter som passar för nivåer av synnedsättning. Den kan 
du ha med dig när du bläddrar vidare i katalogen. Vill du ha hjälp att välja synhjälpmedel kan 
du vända dig till din syncentral, eller direkt till oss på LVI på tel 0470-72 77 00 eller info@lvi.se. 
Notera att våra MagniLink läskameror med olika val/tillbehör täcker ett brett område nedan.

S Monitor PRO

Mindre svagsynthet Blind

Introduktion
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Användarkrav ML PRO ML S ML ZIP ML Vision
Effektiv arbetsyta/höjd
Portabilitet
TTS (textuppläsning)
Liten skrivbordsyta
Komplett, integrerat system
Användarvänlighet

Hög arbetshöjd  
och stabilitet

Hög  
portabilitet

Helintegrerad

Enkel att 
hantera

Rätt MagniLink läskamera vid varje tillfälle

Det finns en MagniLink läskamera för alla användare, i varje situation. Ta hjälp 
av nedanstående guide för att ta reda på vilken som passar dig bäst. När du 
gjort ditt val kan du sedan skräddarsy en lösning för just dig (se sidorna 6-7).  

• MagniLink PRO-serien riktar sig främst mot yrkesverksamma användare med höga krav 
på sitt hjälpmedel. Detta är systemet som erbjuder alla möjligheter.

• MagniLink S är det smidiga, portabla systemet med ett stort användningsområde – ett bra 
val för studenter eller användare som ofta flyttar med sig sitt system mellan olika platser.

• MagniLink Zip lämpar sig för den som ställer krav på bildkvalitet och användarvänlighet 
och som ibland behöver flytta systemet – utan att ge avkall på funktionerna.

• MagniLink Vision är ett stationärt system med många valmöjligheter för den som värderar 
bildkvalitet högt – och bara i undantagsfall behöver flytta systemet. 

Introduktion

Ja (mycket)
Delvis
Nej (lite)



Alla våra MagniLink läskameror är modulbaserade, vilket innebär stora 
möjligheter och en oöverträffad valfrihet. Genom att kombinera olika 
läskameror, egenskaper, funktioner och tillbehör kan vi erbjuda en perfekt 
matchning för varje användare, i varje situation.

Välkommen till valfrihetens leverantör!

1 Välj läskameramodell

* Standardkamera i MagniLink PRO.  

MagniLink PRO
För profesionella 
användare (s 10-11)

MagniLink Vision
Passar de flesta som 
inte behöver ett porta-
belt system (s 18-19)

MagniLink Zip
För den som vill ha en 
riktig läskamera och 
portabilitet (s 16-17)

MagniLink S
Perfekt för studenter 
och den som ofta flyttar 
läskameran (s 12-13)

2 Välj kamera

HD-kamera
Välj en riktigt bra 
HD-kamera 720p...

Full HD-kamera*

...eller det bästa som 
går att få – Full HD 
1080p.

Bordsfäste/platta
Aktivt val för ML Vision. 
Grundutförande för ML 
Pro, S och Zip.

Läsbord
Finns i olika utföranden  
för alla MagniLink läs- 
kameror.

3 Välj bordsfäste/platta/läsbord
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MagniLink läskameror



**  Kontrollpanel ingår för ML PRO/Zip/S. För ML Zip/S kan en extern kontrollpanel  
 väljas till. För ML Vision väljs en inbyggd (3 varianter) eller extern kontrollpanel.
***  En inbyggd avståndskamera ingår som standard i ML S, ML Zip och ML PRO.

Mindre monitor
Välj vår mindre 18,5” 
(13” för ML Zip) low 
vision-anpassade skärm.

Större monitor
Välj vår större 23” (17” 
för ML Zip) low vision- 
anpassade skärm.

Annan monitor
Du kan ansluta våra läs- 
kameror till din egna 
monitor – eller direkt 
till en dator.

6 Välj till funktioner

Datortillkoppling
(Split). Ingår i ML PRO 
och S. Kan väljas till för  
ML Vision/Zip. PC/Mac.

TTS programvara
Kraftfull OCR-mjukvara 
som får läskameran att 
läsa upp text.

Avståndskamera***

En extern avstånds- 
kamera kan anslutas till 
alla MagniLink-modeller.

Batteri
Batteri ger full frihet. 
Finns som tillbehör för 
ML PRO och ML Zip.

5 Välj kontrollpanel

Inbyggd panel**

För Vision-serien finns 
tre olika paneler med 
vred eller tryckknappar.

Extern panel
För ML Vision och S  
finns även flera externa 
kontrollpaneler  
(ingår till ML PRO).

7 Välj tillbehör
Tillbehör
Det finns många fler 
tillbehör till våra olika 
läskameror, t ex bord, 
fästanordningar...
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MagniLink läskameror

4 Välj bildskärm

MagniLink Zip 
13” och 17”



EUC – anpassning på individnivå

Med EUC är det möjligt att kontrollera bland annat följande funktioner: 

• Förstoringsnivåer
• Artificiella färger
• Referenslinje och gardin
• Gråskalor

EUC (End User Configuration) gör det möjligt att anpassa systemet ytterligare 
för att tillgodose varje användares unika behov. Funktioner som inte önskas kan 
tas bort och färger, typsnitt m m kan ställas in efter önskemål från användaren. 
Detta gör systemet enklare att använda och är även praktiskt vid recirkulation 
av läskamerasystem på syncentraler.

EUC - End User Configuration

• Ljusnivå
• Bildrotation
• Typsnitt
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EUC - End User Configuration
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MagniLink läskameror 

MagniLink PRO är utvecklad med ambitionen att vara det ultimata systemet 
för yrkesverksamma användare med nedsatt syn. Redan i grundutförande är  
systemet mycket komplett och har de flesta funktioner som efterfrågas  
– och resten erbjuds som tillbehör.

MagniLink PRO – för proffsanvändare

• Allt får plats – med ett marknadsledande arbetsavstånd kan du bläddra obehindrat i 
allt från stora kartböcker till pärmar under kameran, hela tiden med full skärpa.

• Anslut till vad som helst – PC, Mac, monitor eller interaktiv whiteboard. Full frihet!

• Alltid fantastisk bild – Full HD 1080p i läs-/avstånds- och spegelläge och en kraftfull 
20x optisk zoom ger en maximal bildupplevelse, oavsett förstoringsnivå.

• Använd överallt – MagniLink PRO fälls snabbt ihop och är enkel att transportera. 

• Spara bild & video – spara bilder – eller spela in video med avståndskameran

• OSD – On Screen Display – valda funktioner bekräftas på skärmen

• Kraftfull TTS-programvara (tillbehör) – skanna en hel A4 på några sekunder och få 
texten uppläst. Text och tal synkroniseras medan du lyssnar. Röster på SE+ENG ingår.
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Produkt Vid beställning från  Vid separat  Pris ex moms 
  start* beställning
MagniLink PRO  MLPRO-FHD- MLPRO-FHD- 32 000 kr 

Tillbehör:
Dockningsbart läsbord A MLRT-XY 3 000 kr
Batteri (5-9 h användning) B ML-BAT 2 000 kr
TTS mjukvara Windows C MLS-A102 2 600 kr
TTS mjukvara Mac OS D MLS-A102-MAC 2 600 kr

*  Om MagniLink PRO beställs tillsammans med ett tillbehör, lägg till A, B, C, eller D  
 för respektive tillbehör i artikelnumret, t ex MLPRO-FHD-AB för läsbord och batteri.

**  Om tillbehöret beställs separat, använd artikelnumret i högra kolumnen 

Skanna en hel A4 på några sekunder



MagniLink läskameror 

Upp till 46 cm arbetshöjd

Bläddra obehindrat  

i stora böcker och 

pärmar

Läs-/avstånds-
och spegelkamera

Hopfällbart! Vik 
ihop och ta med!

Programmera

dina egna  

funktioner

TTS
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Bärbart – enkelt att ta med

Avståndskamera – perfekt för möten

Anslut till Mac eller PC

Perfekt arbetshjälpmedel i många situationer



MagniLink läskameror 
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Den nya MagniLink S är allt du kan förvänta dig av en portabel läskamera. Den 
fälls ihop på några sekunder och flyttas sedan enkelt mellan t ex hemmet, skolan 
eller arbetsplatsen. MagniLink S kopplas snabbt till en bildskärm eller dator och 
visar texter, bilder och objekt med hög förstoring. Vid anslutning till dator (PC  
eller Mac), kan text, bilder och video även sparas – och tryckt text kan läsas upp. 

MagniLink S – nätt, lätt och portabel!

• Suveränt enkel att ta med – MagniLink S är mycket enkel att fälla ihop och ta 
med. En smart två-i-en-väska medföljer, som även rymmer tillbehör och en laptop.

• Anslut till vad som helst – PC, Mac, monitor eller interaktiv whiteboard. Full frihet!

• Smart dockningsstation – en smart och smidig dockningsstation med bordsfäste 
eller läsbord finns som tillbehör. Med denna blir MagniLink S både bärbar och stationär.

• Snabb och smart överföring – USB3.0 och HDMI ger snabb och stabil dataöver-
föring. Systemet drivs via datorns USB-uttag – därför behövs varken batteri eller adapter. 

• Smart avståndskamera – inbyggd avståndskamera med fantastisk skärpa även på 
långt avstånd. Allt den ser kan spelas in som en videosekvens. Även spegelfunktion.  

• Kraftfull TTS-programvara – skanna en hel A4 på några sekunder och få den upp-
läst (tillbehör). Text och tal synkroniseras medan du lyssnar. Röster på SE+ENG ingår.  



Taktila knappar

Fällbara stödben tar
minimal skrivbordsyta

Skannar en hel A4-sida

MagniLink läskameror 
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Smart två-i-en- 
väska ingår

Funktion för
vänster-/ 
högerhänta

Produkt Vid beställning  Vid separat  Pris ex moms 
  från start* beställning
MagniLink S Premium HD  MLS-HD- MLS-HD- 29 900 kr  
MagniLink S Premium FHD MLS-FHD- MLS-FHD- 31 400 kr

Tillbehör:

TTS-mjukvara Win   A TTS-PC        2 600 kr
TTS-mjukvara PC   B TTS-MAC 2 600 kr
Dockningsstation, läsbord, DVI  C MLS-A101 4 000 kr
Som C, men HDMI, ej DVI  D MLS-A101SPLIT 4 000 kr 
Som C, men bordsfäste, ej läsbord  E MLS-A101CLAMP 3 000 kr

*  Om MagniLink S beställs tillsammans med ett tillbehör, lägg till A, B, C, D eller E  
 för respektive tillbehör i artikelnumret, t ex MLS-HD-AC för TTS och dockningsstation.

**  Om tillbehöret beställs separat, använd artikelnumret i högra kolumnen. 

Liten och smidig 
i nedfällt läge

Röster på ENG+SE ingår vid köp av TTS-mjukvara (PC/Mac). Fler språk kan köpas till.



Full HD
Äkta

LVI erbjuder äkta Full HD i samtliga MagniLink läskameror. Det innebär betydligt mer 
än att bara bygga in en Full HD-kamera. Äkta Full HD kräver:  

• Full HD-kamera (1080p)
• Full HD-bildskärm (1080p)
• 100% digital bildöverföring

Redan här skiljer sig våra läskameror från många konkurrenters. Men vi stannar inte 
där utan använder dessutom ett flertal egenutvecklade bildförbättringstekniker för att 
ytterligare höja bildkvaliteten. Resultatet är en kristallklar, skarp och samtidigt naturlig, 
lugn och behaglig bild som lyfter fram alla detaljer. Kort sagt bästa möjliga förutsätt-
ningar för den som drabbats av synnedsättning. Bättre bild finns helt enkelt inte.

14

MagniLink läskameror



The Page mode,  
displays text as a 
page with automatic 
line breaks.

This is line mode

word
In Photo mode, text  
is shown as the photo 
was taken. A rectangle 
highlights the word.
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MagniLink läskameror

MagniLink TTS-mjukvara för PC & Mac

1 Kolumnläge 2 Radläge

3 Ordläge 4 Bildläge

Läge 1-3 passar t ex användare som har förändringar i gula fläcken, makuladegeneration.
Läge 4 är användbart för RP (Retinis Pigmentosa)-användare.

• Skanna en hel A4 på några sekunder  
Få mer gjort på mindre tid.

• Synkroniserat text och tal  
Följ enkelt med i texten på skärmen 
medan du lyssnar.

• Optimerade presentationslägen  
Välj det presentationsläge som passar 
dig bäst (bokstav för bokstav, ord för 
ord, linje för linje eller tecken för tecken).

• Spara text och redigera den i datorn  
Med snabbkommandon kan du snabbt 
läsa in flera sidor på några sekunder för 
att sedan spara eller redigera texten. 

• Högkvalitativa röster är inkluderade  
Behagliga röster som är bekväma att 
lyssna till medföljer (PC).

• Enkelt att använda  
Det är mycket enkelt att komma igång 
med TTS-funktionen.

• Menyer med voice feed back  
Röstbekräftelse på valda menyalternativ – 
du vet att du valt rätt funktion.

Exempel på olika presentationslägen:

TTS erbjuds som tillval för alla våra MagniLink läskameror
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Portabla MagniLink Zip utmärker sig med sin enastående bildkvalitet och  
användarvänlighet. Trots sitt portabla format rymmer den alla funktioner som 
finns i en fullstor, avancerad läskamera – t ex ett stabilt läsbord, referenslinjer 
och kulisser samt en low vision-anpassad monitor.

MagniLink Zip – bärbar, äkta läskamera

MagniLink läskameror

• Fantastisk bildkvalitet – i MagniLink Zip kombineras all vår erfarenhet och kunskap 
med den senaste generationens HD- och Full HD-kameror. Resultatet är den bästa bild 
du någonsin sett i en portabel läskamera.

• Helintegrerad – allt ingår, allt är monterat och kontrollpanelen är lika logisk som enkel 
att använda. Det är bara att trycka på knappen och du är igång.

• Inbyggd avståndskamera – inbyggd avståndskamera med fantastisk skärpa och 
möjlighet att manuellt flytta fokus.  

• Använd den var du vill – MagniLink Zip kan utrustas med batteri (tillval) för ökad 
frihet och bekvämlighet för den som reser mycket.   

Erbjuds med datortillkoppling och kan därför

levereras med TTS-funktion (textuppläsning) och EUC*

*Se sidan 8
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Hopfällbart! Vik 
ihop och ta med!

13” utan  
läsbord

17” med  
läsbord

MagniLink läskameror

Välj till batteri 
för full frihet!

Enkel och 
logisk

Produkt (Välj en av följande fyra varianter) Artikel nr  Pris ex moms 
MagniLink Zip HD 720p 13” integrerad monitor   MLZ-HD13- 19 900 kr  
MagniLink Zip HD 720p 17” integrerad monitor   MLZ-HD17- 19 900 kr 
MagniLink Zip FHD 1080p 13” integrerad monitor   MLZ-FHD13- 21 400 kr 
MagniLink Zip FHD 1080p 17” integrerad monitor   MLS-FHD17- 21 400 kr

Komplement (komplettera ML Zip med dessa tillval)*

ML Zip integrerat läsbord med friktionsbromsar  A 1 500 kr
ML Zip batteri  B 2 000 kr
USB/HDMI-anslutning  C 1 100 kr
Mjukvara PC/Mac för datoranslutning inkl HDMI/USB*  D 2 600 kr
TTS-mjukvara för PC inkl HDMI/USB+språk SE+ENG*  E 3 500 kr
TTS-mjukvara för Mac inkl HDMI/USB+språk SE+ENG*  F 3 500 kr

Tillbehör: 
Läsbord med friktionsbromsar (ej integrerat)  MLRT-XY 3 000 kr

*  Vid beställning av tillbehör, lägg till bokstaven för respektive tillbehör till artikel- 
 numret för den valda produkten, t ex MLZ-FHD13-AE för läsbord och TTS (PC).

** Tillbehör D-F kan även beställas separat vid senare tillfälle. I detta fall krävs dock  
 att ML Zip från början levererats med USB/HDMI-anslutning (C).



18

MagniLink Vision är en avancerad, stationär läskamera för användare som 
prioriterar hög bildkvalitet och vill kunna skräddarsy sitt system. Systemet 
kan anpassas såväl för den som söker ett så enkelt och lättanvänt system 
som möjligt, som för avancerade användare som ställer mycket höga krav på 
bildkvalitet, inställningsmöjligheter och funktioner. 

MagniLink Vision – möjligheternas system

MagniLink läskameror

• Genomtänkt design – funktion och form i harmoni. Ergonomisk, integrerad 
kontrollpanel med taktila knappar och vred inom bekvämt avstånd. Kan fås med ett 
tystgående, ergonomiskt A3-läsbord med mjuka kanter och friktionsbromsar.

• Hög tillgänglighet – enkel att hantera och använda.

• Individuellt anpassningsbar – kan anpassas för i stort sett alla användares behov, 
oavsett om systemet ska användas i skolan, i hemmet eller på en arbetsplats.  

• Hög bildkvalitet – Välj HD- eller Full HD-kamera och få bilden presenterad på en 
fullt low vision-anpassad bildskärm med upp till 23” bildyta. Jämn, dimbar belysning 
ger perfekta förutsättningar för ljuskänsliga användare.

Med hårdvarusplit och en extern avstånds-

kamera är MagniLink Vision ett perfekt skolsystem.
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Många tillval finns, 
t ex textuppläsning 
(TTS) och datortill- 
koppling (Split)

MagniLink läskameror

Välj HD eller Full HD och fullt low 
vision-anpassad monitor, med 
18,5” eller 23” bildyta

Enkel och 
logisk

Produkt (Välj en av följande fyra varianter) Artikel nr  Pris ex moms 
HD 720p-kamera inklusive X/Y läsbord MLV-HD- 19 300 kr
FHD 1080p-kamera inklusive X/Y läsbord MLV-FHD-  20 800 kr 
HD 720p-kamera inklusive bordsfäste MLV-HD-1- 19 300 kr
FHD 1080p-kamera inklusive bordsfäste  MLV-FHD-1- 20 800 kr

Komplettera med dessa tillval (fler tillbehör finns på vår hemsida)
A1 18,5” LVI Low Vision-anpassad monitor (MLV-A103) 2 500 kr
A2  23” LVI Low Vision-anpassad monitor (MLV-A104) 3 500 kr
B1  3-vredspanel, MagniLink Vision  (MLV-A106-3) 1 100 kr
B2  3-knappspanel, MagniLink Vision (MLV-A105) 1 100 kr
B3  5-knappspanel, MagniLink Vision (MLV-A107) 1 600 kr
B4  Extern kontrollpanel, MagniLink Vision (MLV-A110A) 1 600 kr
C1  DVI Switch MagniLink (MLV-A100) 2 000 kr
C2 Mjukvarulicens Win/Mac+USB  (MLV-A101) 3 600 kr
C3  Hårdvarusplit (splitbox, extern kontrollpanel, kablar)  (MLV-A111A) 5 000 kr
C4  Som ovan, men splitboxen monterad på ML Vision  6 000 kr
D1  SD avståndskamera inkl ext kontrollpanel + hårdv split (MLV-A112) 18 000 kr 
D2  Som ovan, men splitboxen monterad på ML Vision  18 000 kr
D3  HD avståndskamera inkl ext kontrollpanel + hårdv split (MLV-A113) 29 000 kr
D4 Som ovan, men splitboxen monterad på ML Vision  29 000 kr

MagniLink Vision TTS, komplett system, HD720p (MLV-13) 38 500 kr

Enkelt eller avancerat? 
Välj mellan fyra olika 
kontrollpaneler.



2020

MagniLink Voice är en användarvänlig läsmaskin som är lika enkel som full-
proppad med smarta funktioner. MagniLink Voice har mycket hög kvalitet och 
prestanda, och har en snygg och skandinaviskt ren design, som gör att den 
smälter in i de flesta hem.

MagniLink Voice – läser upp tryckt text

MagniLink läsmaskiner

• Det kan inte bli enklare – lägg texten på plats, tryck på den stora orangefärgade 
OCR-knappen och några sekunder senare blir texten uppläst.  

• Den är snabb – MagniLink Voice har fått ny kamera och programvara som resulterat i  
ännu snabbare och förbättrad OCR-scanning. Hör hur snabbt det går och hur bra det låter!    

• Den är elegant – den stilrena designen i två olika utföranden passar in i alla miljöer. 
Den höga kvaliteten i materialet och ytorna ger en elegant, stabil och hållbar läsmaskin

• Anpassad till användaren – läshastighet, volym, ljudprofiler, röster, ljus etc kan 
anpassas, även själva menyn är konfigurerbar. Ett flertal ljudprofiler ger möjlighet 
till utmärkt ljudkvalitet för alla användare. Högkvalitativa röster på lokalt språk samt 
engelska ingår och ytterligare röster från tredjepartsleverantörer, såsom Acapela/
infovox4, kan läggas till via SAPI-5. 

• Smarta funktioner – MagniLink Voice läser felplacerade dokument, har talstöd 
för alla funktioner (användaren får t ex ett röstmeddelande om sladden rycks ut), byter 
automatiskt röst efter det språk som blir inläst.

Talstöd för alla funktioner – du hör vad som händer!

Automatisk språkigenkänning – få engelsk text uppläst på engelska

blir uppläst – enklare blir det inte!

Tryck på knappen och texten



2121

Batteri

MagniLink läsmaskiner

Extern OCR-knapp Pappersstopp

Grått tyg

Vitlackerad
metall

MagniLink Voice – modellvarianter och tillbehör Artikel nr  Pris ex moms 
MagniLink Voice, grått tyg, AC-koppling   MLVOICE- 21 900 kr  
MagniLink Voice, vitlackad metall, AC-koppling   MLVOICE-1 21 900 kr 
MagniLink Voice, grått tyg, batteri (5 h drifttid)   MLVOICE-BAT 23 900 kr 
MagniLink Voice, vitlackad metall, batteri (5 h drifttid)    MLVOICE-1-BAT 23 900 kr 

MagniLink Voice Batteri MLVOICE-A100 2 000 kr
MagniLink Voice Extern OCR-knapp MLVOICE-A101 450 kr
Extra språk* MLVOICE-A102 700 kr
MagniLink Voice nätdel MLVOICE-A103 450 kr
Hörlurar MLVOICE-A104 300 kr
Pappersstopp (underlättar placering av A4-dokument) MLVOICE-A105 220 kr

* Högkvalitativa röster på svenska och engelska ingår alltid. Följande språk kan  köpas 
 till: flamländska, tyska, danska, spanska, finska, franska, italienska,  holländska, norska, 
 polska, portugisiska, ryska, AU eller US engelska.

Hörlurar
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MagniLink Visus är ett smidigt och ergonomiskt elektroniskt förstoringsglas, 
där alla funktioner nås med samma hand. Det nätta formatet gör det enkelt att 
ta med MagniLink Visus för att läsa prislappar i affären, text på medicinburkar 
eller tidtabeller på bussterminaler. Tack vare det inbyggda stödbenet kan den 
även användas för att läsa lite längre textavsnitt.

MagniLink Visus – förstoring överallt

Portabla läskameror

• Utmärkt bildkvalitet – MagniLink Visus finns med AMOLED bildskärm på 3,4” 
eller TFT-bildskärm på 4,3”. Kameran på 3 megapixel (HD) behåller kontrast och skärpa 
oavsett förstoring.

• Innovativ design – användarvänlighet förenad med ergonomi; du når alla knappar 
utan att byta hand och handtaget är gummerat för bekväm användning.

• Bekväm läsning – det utfällbara stödbenet ser till att bilden inte skakar och att 
fokusdjupet blir rätt under läsning av längre textpassager.   

Förstora texter och bilder var som helst!

MagniLink Visus – modellvarianter Artikel nr  Pris ex moms 
MagniLink Visus med 3,4” AMOLED-skärm   MLVISUS3,4 2 900 kr 
MagniLink Visus med 4,3” TFT-skärm   MLVISUS4,3 4 900 kr

Laddas i vägg-/USB-uttag. Laddkabel medföljer.
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Portabla läskameror

I-loview är en snygg, handhållen enhet från Chris  
Park Design med en full HD-skärm på hela 7”.  
Enheten erbjuder kontinuerlig autofokus och en  
klar och krispig bild i en kompakt och snygg design.

i-loview Full HD – liten, men stor

• Full HD – Kamera med Full HD-upplösning.

• Koppla till TVn – HDMI-utgång för koppling till TV / bildskärm.

• Bildsmart – frys eller spara bilder samt förstora och scrolla i bilden.

• Stöd för SD-kort – spara bilder, importera och exportera från andra enheter.

• Två storlekar – i-loview finns även med en 4,3” bildskärm med samma funktioner som 
ovan, men med 4,3” bildskärm och HD-upplösning.   

i-loview – modellvarianter Artikel nr  Pris ex moms 
i-loview Super HD 4,3”   I-LOVIEW-MORE 7 900 kr  
i-loview Full HD 7”   I-LOVIEW-FHD 10 600 kr 

Laddas i vägg-/USB-uttag. Laddkabel medföljer.

Liten, men stor: Hela 7” för bekväm läsning.

Med 4,3” skärm.



Praktisk och bekväm
Med Penfriend blir det enkelt att märka upp 
och identifiera saker som livsmedel, film- 
och musiksamlingar, spela in inköpslistor 
eller lämna ljudmeddelanden. Märkningen  
görs på självhäftande etiketter och kan 
spelas upp direkt – ingen dator behövs. 
Meddelandena kan ha obegränsad längd 
och internminnet på 4 GB rymmer över  
250 timmars inspelningar. 127 etiketter i 

PenFriend använder ett röstmärkningssystem som låter användare  
spela in och spela upp information på självhäftande etiketter. Med  
bara fyra knappar är den mycket enkel att lära sig och hantera.  

varierande storlekar och former medföljer. 
Kläder kan märkas, men observera att 
etiketterna inte kan köras i tvättmaskin. 
 
Extra etiketter finns att köpa till i förpack- 
ningar om 380 etiketter. Penfriend har 
inbyggda högtalare och USB-kabel, hals-
snodd och 2 st AAA-batterier medföljer.  
Via en dator finns även möjlighet att ladda 
ner MP3-filer, inklusive böcker och musik. 

PenFriend 2 – röstmärker etiketter

BookSense – lyssna när du vill!

PenFriend 2 Artikel nr  Pris ex moms 
PenFriend 2 Etikettläsare.  55082 1 696 kr
PenFriend etiketter serie A 55082-01 196 kr  

DaisyspelareRöstmärkningssystem
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Praktisk och bekväm
BookSense är fullspäckad med praktiska 
funktioner. Det går att lyssna på radio, ljud-
böcker och musik. Tid och datum kan av-
lyssnas via en enkel knapptryckning även 
då BookSense är avstängd. Flera typer av 
filformat kan läsas upp, allt från dokument 
och HTML-sidor till ljudfiler. Alla typer av 
DAISY-format stöds också, inklusive stöd 
för uppmärkningssystem för kapitel, avsnitt, 
stycke eller sida.

Dessutom finns kontroll av läshastighet, 
möjlighet att lägga in röstanteckningar, 
bokmärken etc. Med den inbyggda, hög-
kvalitativa mikrofonen blir det möjligt att 

BookSense är en lätt och kompakt Daisyspelare med  
många smidiga funktioner, enkel hantering och bra  
batterikapacitet. Finns i två modeller.

spela in vad som helst – när som helst och 
mikrofonens känslighet kan anpassas för 
olika situationer. BookSense har också en 
3,5 mm ingång (line-in) för anslutning av 
extern mikrofon eller ljudkälla för ännu 
bättre ljudkvalitet. Batteriet, som både är 
utbytbart och uppladdningsbart klarar upp 
till tolv timmars kontinuerlig användning.

Modellen BookSense XT erbjuder även 
bl a inbyggt flashminne (4 GB), bluetooth 
(t ex för anslutning av trådlösa hörlurar eller 
högtalare) och FM-radio med upp till sex 
förinställda kanaler.

BookSense – smart Daisyspelare

BookSense – modellvarianter Artikel nr  Pris ex moms 
BookSense. Färg: röd.  BOOKSENSE-SE 1 900 kr  
BookSense XT. Färg: vit.  BOOKSENSE-XT-SE 2 400 kr

DaisyspelareRöstmärkningssystem
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Daisyspelare

Plextor är tillverkare av både stationära och portabla DAISY-spelare. Även 
inspelningsutrustning med inriktning på DAISY-produktioner ingår i deras 
sortiment. Här följer två exempel på deras produkter. 

Plextalk – stationär och portabel DAISY

Plextalk Pocket PTP1 
Nätt DAISY-spelare med minneskort, WiFi, 
fickminne och mp3-spelare med smidig 
nummerskiva. Spelar in i DAISY-format, 
vilket ger helt nya möjligheter att organisera 
även längre inspelningar. Med Plextalk 
Pocket PTP1 kan du även lägga in rubriker 
under inspelning, eller i efterhand. 2 GB 
minneskort ingår.  

Plextalk – modellvarianter Artikel nr  Pris ex moms 
Plextalk Pocket PTP1. Vikt: 110 gr. Storlek: 112x55x15 mm. 54065 2 996 kr  
Plextalk PTN2. Vikt: 1,3 kg. Storlek: 170x219x56 mm.   54066 3 496 kr

Plextalk PTN2
DAISY-spelare med tydliga knappar som 
kan spela upp och läsa information från
CD, minneskort och USB. PTN2 har ett 
tydligt och taktilt märkt CD-fack och ljud-
stöd i och med den inbyggda talsyntesen. 
Den har även uppladdningsbara batterier 
som har upp till åtta timmars batteritid och 
insomningsfunktion. Finns med täckbricka 
för förenklad användning.
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Daisyspelare

Milestone 312
Med funktioner som bland annat text till 
ljud, variabel hastighet, gå-till-sida-funktion, 
upp till 32 GB minne och snabb nedladd-
ning, är den mycket lämplig för personer 
med synnedsättning eller läs- och skriv- 
svårigheter.  
 
Den som söker ett professionellt kommuni-
kationsverktyg kan med Milestone 312 dess-
utom samla all dokumentation på ett ställe. 
I priset ingår bland annat Acapela-röster, ett 
externt minneskort (4 GB), Koss hörlurar och 
USB-kabel.  

Milestone är en DAISY-spelare, Mp3-spelare och ett fickminne med enkla 
användargränssnitt som är laddade med många möjligheter. Milestone har 
en behaglig design och utmärkt ljudkvalitet – här visar vi två exempel ur  
deras sortiment.

Milestone – 49 gram lätt DAISY-spelare

Milestone 212 Easy
Milestone 212 Easy är en enkel och kompakt 
Daisyspelare med variabel hastighet, smidig  
hantering och bara fem stora taktila knappar. 
Den kan uppgraderas till fickminne, väger 
bara 49 gram och kan förvaras i en ficka 
eller runt halsen. 

I priset ingår ett externt minneskort (2 GB) 
och Koss hörlurar. 

Milestone – modellvarianter Artikel nr  Pris ex moms 
Milestone 212. Vikt: 49 gr. Storlek: 85x54x14 mm. 54105-00 2 996 kr  
Milestone 312. Vikt: 49 gr. Storlek: 85x54x14 mm.   54104-00 4 296 kr

Kan uppgraderas 
till fickminne
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Smart anteckningshjälpmedel
Esys är ett självständigt anteckningshjälpmedel som kan användas för att anteckna och 
läsa det som skrivits utan anslutning till dator eller smartphone. Detta är praktiskt på resor 
eller då man inte har tillgång till ström eller nätverk. Sparade anteckningar lagras på ett 
SD-kort och kan senare överföras till en dator. 

Esys punktdisplayer är lätta och smidiga, men ändå stadiga och tåliga, tack vare sitt 
aluminiumhölje. Esys 12 väger till exempel bara 200 gram, tar liten plats och fungerar  
därför utmärkt tillsammans med en smartphone. Esys punktdisplayer har också lång 
batteritid (15 timmar eller mer).

En mängd kortkommandon underlättar vid anteckning samt manövrering av dator, 
surfplatta eller smartphone. I displayen finns också kalkylator, agenda, alarm och klocka. 

Esys punktdisplayer finns i storlekarna 12, 24, 40, 64 och 80 punktceller. Både 
Esys- och Esys Light-modellerna kan användas med en dator, telefon eller 
surfplatta. Bekväm anslutning via USB eller trådlöst via Bluetooth.

Anslut trådlöst – till PC, Mac eller telefon

Esys – modellvarianter Artikel nr  Pris ex moms 
Eurobraille Esys 12. Vikt: 0,2 kg.  ESYS12 19 950 kr  
Eurobraille Esys 24. Vikt: 0,5 kg.  ESYS24 29 000 kr 
Eurobraille Esys 40. Vikt: 0,5 kg.  ESYS40 49 000 kr 
Eurobraille Esys 64. Vikt: 1,2 kg.  ESYS64 85 000 kr 
Eurobraille Esys 80. Vikt: 1,2 kg.  ESYS80 97 000 kr 
Eurobraille Esys 24 Light. Vikt: 0,5 kg.   ESYS24LIGHT 26 000 kr 
Eurobraille Esys 40 Light. Vikt: 0,5 kg.   ESYS40LIGHT 32 000 kr

Punktdisplayer

Kompatibla program: JAWS, Window Eyes,  

SuperNova, Voice over, TalkBack, MobileSpeak, NVDA m fl.



Esys punktdisplayer/anteckningshjälpmedel finns med 12, 24, 40, 64 och 80 tecken samt 
integrerat punkttangentbord och navigationstangenter. Dessa återger samtliga tangent-
kombinationer för såväl skrift som navigation och gör det enkelt att använda en dator. Två 
lätthanterliga navigationsjoystickar på ovansidan samt navigationshjul för bekväm hantering.

Alla displayer har Bluetooth för trådlös kommunikation med dator  
eller smartphone och levereras med en mini USB-kabel,  
Micro SD-kort, Lithium, Ion batteri och USB-laddare. 
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Esys 12 Esys 24 Esys 40 Esys 64 Esys 80

Esys – punktdisplayer/punkttangentbord

För den som inte behöver anteckna finns alternativet Esys Light, utan punkttangentbord. 
Light-versionen har även den Bluetooth för smidig trådlös kommunikation och 24 eller 40 
tecken i punktdisplayen som gör det enkelt att läsa vad som står på datorskärmen, surf-
plattan eller smartphonen. 

Esys Light – punktdisplayer

Esys 24 Light Esys 40 Light

Punktdisplayer

Fungerar med Windows, Mac OSX, iOS, Android och Linux.

Ett tunt, skyddande fodral medföljer Esys12, 
Esys24 och Esys40. Ett elegant skyddsfodral i 
läder finns som tillbehör för modellerna Esys12 
och Esys24.



Index svensktillverkade punktskrivare kan anslutas till datorn på flera sätt. 
Förutom skrivar- och serieport finns USB-, nätverksport och Wi-Fi-stöd. 
Kontakta oss för aktuella priser på Index skrivarsortiment.

Index punktskrivare 
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Punktskrivare



Index Everest 
Lättanvänd och snabb dubbelsidig 
punkt-skrivare med lösblad för läsning/
bindning. Ljudhuv (golvmodell) finns som 
tillbehör. Skriver 290 sidor/h. LVI erbjuder 
även punktpapper i olika utföranden, 
exempelvis i A4-storlek.

Index Basic-D
Lättanvänd punktskrivare som skriver snabbt 
ca 300 sidor/h). Den ställs in med svenskt tal 
och knapparna är märkta med både svart- 
och punktskrift. Används för dubbelsidigt 
traktormatat papper. Ljudhuv, både i bords-  
och golvmodell, finns som tillbehör.

Braille Box
Index senaste modell är en väldesignad 
punktskrivare med låg ljudnivå och hög 
skrivhastighet (800 sidor/h). Utrymme för  
400 papper i lager. Den är därför ett mycket 
bra val för utskrift av större volymer. 
 
 

Duxbury Braille Translator
Lättanvänd mjukvara som omvandlar doku- 
ment till punktskrift. Stöder 130 språk och  
fungerar i alla Windows-versioner. 

CX Word
CX är ett konverteringsprogram för att 
skapa punktskrift från Worddokument. 
Finns i förenklad, standard eller 
professionell version. Pris från 8 000 kr. 

Index punktskrivare – modeller Artikel nr 
Index Everest. Vikt: 13,8 kg. Storlek: 56x18x45 cm.  2601  
Index Basic-D. Vikt: 9,5 kg. Storlek: 52x25x12 cm.  2600
Index Braille Box. Vikt: 50 kg. Storlek: 52x57x75 cm.  2610
Duxbury Braille Translator. Mjukvara dokument>punktskrift  DUXBURY
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Punktskrivare

Kontakta LVI  
för aktuella
priser



Programvaran 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, kontrast- 
förstärkning, muspekarinställningar och 
skärmläsning med högkvalitativa talsynteser.  

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 
högkontrastlägen samt en rund och 
fyrkantig lins-zoom.
 
Kamerastöd
MagniLink iMax fungerar perfekt ihop med 
läskameror från LVI, t ex MagniLink S.  
Tillsammans bildar de ett komplett och 
synkroniserat verktyg som kan användas 
för att förstora, förstärka, läsa upp och 
redigera såväl tryckt som digital text – allt 
du behöver för att arbeta effektivt med din 
Mac-dator.   

Systemkrav  Mac OS X, v. 10.6*

Röster   Infovox iVox v. 4**

Förstoring  1,5-36x
Färglägen  Naturliga + 4 artificiella
  
*  Eller senare versioner.  
**  Fem röster ingår.

MagniLink iMax – mjukvaran för Mac

Komplett lösning för Mac

Programvara Mac

MagniLink iMax Artikel nr  Pris ex moms 
MagniLink iMax för Mac OS MLIMAX 3 900 kr
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MagniLink iMax är en mjukvara som ger 
personer med synnedsättning en komplett 
lösning för Mac. 



Programvara Mac
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Infovox iVox
Infovox iVox är en innovativ och lättanvänd 
allt-i-ett-lösning för användning på Mac-
datorer. Den innehåller Acapelas talsynteser, 
som med tydliga och behagliga röster 
läser upp textbaserad information i realtid. 
Infovox iVox ger användaren en portabel 
USB-lösning och tre lokala installationer i

Infovox iVox

ZoomText Mac – nu också med tal
Förstoringsprogram för Mac som erbjuder 
upp till 36x förstoring av allt som syns på  
skärmen och kan även läsa upp text på  

ZoomText Mac

samma produkt. Infovox iVox har ett brett 
utbud av manliga och kvinnliga röster, fler 
än 100 röster på 31 olika språk.  
 
Användaren får fritt välja upp till fem röster. 
Det ger möjlighet att tillgodogöra sig 
information även på andra språk, samt att 
man får chansen att lära sig ett nytt språk.

Programvaror Mac Artikel nr  Pris ex moms 
Infovox iVox IVOX 2 690 kr  
ZoomText Mac   ZTMAC 3 900 kr

skärmen. Programmet är enkelt att använda 
och erbjuds med rabatt till den som redan 
har en ZoomText-licens för PC. Kontakta LVI 
om du har frågor kring detta.

Via LVI Academy erbjuder vi kurser/webbinarier för de flesta program. Se sidan 46-47.
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Programvara PC
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Infovox4
Infovox4 är en portabel och lätthanterlig 
allt-i-ett-lösning för användning på upp till 
tre olika datorer. Den läser upp textbaserad 
information i realtid med Acapelas tydliga 
och behagliga röster. Mer än 50 röster på 24  
olika språk finns. På svenska erbjuds t o m 
olika dialekter. 

Infovox4

Programvaror PC Artikel nr  Pris ex moms 
Infovox 4, inklusive svenskt röstpaket INFOVOX4 8 450 kr 
Tango Touch TANGOTOUCH 990 kr 
iZoom, levererad på USB IZOOMUSB 3 900 kr
iZoom, levererad på CD IZOOMCD 2 900 kr

iZoom
iZoom är en prisvärd och lättanvänd 
programvara som kombinerar förstoring 
och tal. Röster på svenska och engelska från 
Nuance medföljer. 

iZoom ger en klar text oavsett förstoring. 
Programmet visar webbsidor och e-post 
på ett enkelt sätt med ”SmartAlign”, en 
funktion som inte kräver att du måste rulla 
horisontellt eller läsa punkter som sträcker 
sig utanför fönstret. 

iZoom

Tango Touch – träna på tangentbord
Tango Touch är en mjukvara som tränar upp  
din förmåga att använda ett tangentbord. 
Åtskilliga anpassningsmöjligheter erbjuds.  
Talstödet stöder t ex Infovox 4 och kan 
anpassas vad gäller val av röst, volym och  
talhastighet. Flera övningar finns liksom 
orientering för bl a funktions- och kontroll-
tangenter, kombinatonstryckningar, markör 
samt numeriskt tangentbord. 
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Startar direkt – utan installation 
Med USB-versionen är det möjligt att köra 
iZoom på vilken dator som helst, även på  
offentliga platser som annars brukar spärra  
installation av nya program. Dina användar-
inställningar såsom förstoringsgrad eller 
färg sparas automatiskt på USB-minnet när 
du byter dator. iZoom kan även fås som 
fleranvändarlicens. Välj valfritt antal licenser 
fritt i samma nätverk.

Tango Touch



Programvara PC
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ZoomText Magnifier
Ett av världens populäraste förstorings-
program, med en förstoringsgrad på 1,25  
- 36 gånger. Tydlig och skarp förstoring.

ZoomText Magnifier/Reader
En helhetslösning med förstoringsprogram 
och talsyntes. Se och hör vad du gör i alla 
applikationer och vila dina ögon när du får 
dokument, webbsidor och e-mail upplästa 
i bakgrunden – eller spara texterna som 
ljudfiler och överför dem till din surfplatta/
mobiltelefon. 

ZoomText

ZoomText Express
ZoomText Express är ett enklare förstorings-
program för datorn, som erbjuder upp till  
2 gånger förstoring. 

ZoomText Fusion
ZoomText Fusion är utvecklat för användare 
med stort synbortfall och erbjuder alla de  
funktioner och fördelar som finns i ZoomText 
Magnifier/Reader, samt en komplett skärm- 
läsare. ZoomText Fusion har stöd för punkt-
display och fungerar t ex utmärkt ihop med 
Esys, se sidorna 28-29.

35

Programvaror PC Artikel nr  Pris ex moms 
ZoomText Magnifier CD ZT10M 3 900 kr  
ZoomText Magnifier USB  ZT10M-USB 4 900 kr
ZoomText Magnifier/Reader CD ZT10M/R 5 600 kr  
ZoomText Magnifier/Reader USB  ZT10M/R-USB 6 500 kr
ZoomText Express ZTEXPRESS 795 kr  
ZoomText Fusion  I-FN-I 8 900 kr
Jaws Pro skärmläsare JAWSPRO 17 900 kr
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Jaws skärmläsare
Jaws är ett skärmläsningsprogram som  
fungerar med alla Windowsversioner och styrs 
med hjälp av kortkommandon, talsyntes  
och punktdisplay. Jaws är kompatibelt med  
marknadens flesta talsynteser, som t ex 
Acapela Infovox och Nuance Realspeak. 

Jaws

Programmet används också ofta tillsammans 
med en punktdisplay och stöder de flesta  
fabrikaten, t ex Eurobraille (se sidorna 28-29). 
 Med flera inställningsmöjligheter och för-
programmerade scripts kan Jaws användas i  
många Windows-applikationer, som t ex 
Microsoft Office, Adobe, Mozilla Firefox etc.



Programvara PC

SuperNova från Dolphin är den kompletta lösningen med både förstoring och 
skärmläsare. Med de fyra olika programvarianterna från endast enkel förstoring 
till en avancerad kombinerad lösning med förstoring och skärmläsare (tal och 
punkt) passar SuperNova alla typer av användare, oavsett synnedsättning. 

Kristallklart – och som du vill ha det
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) 
bildskärmar. Avancerade anpassningar till 
tredjepartsprogramvaror 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:

ETT UTMÄRKT VAL TILLSAMMANS 

MED ESYS BRAILLE-DISPLAYER!

SuperNova – en komplett lösning

Styrning av punkt-
skriftsskärm stöds

Programvaror PC Artikelnr DVD Artikelnr USB Pris DVD Pris USB 
SN Förstoring & Skärmläsning 046US4 046USH 10 900 kr 11 700 kr
SN Förstoring & Talstöd 046PS4 046PSH 5 200 kr 5 900 kr
Dolphin Skärmläsare  046HS4 046HSH 7 900 kr 8 600 kr
SN Förstoring 046LS4 046LSH 3 500 kr 4 300 kr

• 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
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Programvara PC

De flesta vill kunna använda en dator, men många känner sig ovana, eller 
obekväma med att använda den. Med Dolphin Guide kan du snabbt komma 
igång med att använda datorn för att t ex skicka e-post och surfa på Internet.

Alla nödvändiga funktioner
Programmet startar så snart datorn har 
startat upp och användaren kommer därför 
aldrig i kontakt med Windows. Guide är 
smidigt och överskådligt, med enkla menyer.  
Oavsett om man skickar e-post, använder 
kalendern, surfar på nätet eller något annat, 
så lotsar Guide användaren igenom hela 
processen på ett enkelt sätt.

Talfunktion och förstoring är inbyggt i 
programmet och det är därför enkelt att 
få texten i valfri storlek. En talsyntes läser 
upp menyer och det du skriver på skärmen. 
Dessutom har Guide ett inbyggt hjälpsystem,  
som du alltid når genom att trycka på F1.

Följande funktioner erbjuds:
• Skicka, ta emot och läsa e-post
• Surfa på Internet
• Scanna och läsa tryckt text
• Skriva brev och andra dokument
• Lyssna på radio via Internet

• Åtkomst till Legimus samt möjlighet att 
läsa DAISY-böcker direkt i Guide.

• Guide finns i en version med stöd för 
punktdisplay (se Guide Braille nedan).

• Spela upp CD, DVD och MP3-filer
• Administrera kalender/kontakter
• Förstora handskrivna dokument/bilder 

• Hjälp med stavningskontroll och ordbok
• Använda miniräknare

Dolphin Guide Braille
Dolphin Guide Braille erbjuder samma funk-
tioner som Dolphin Guide, men har också 
stöd för styrning av punktdisplayer, t ex från 
Eurobraille. 

Dolphin Guide – vägen till datorn

Perfekt lösning för oerfarna datoranvändare

Programvaror PC Artikel nr  Pris ex moms 
Dolphin Guide GUIDE 5 000 kr  
Dolphin Guide Braille GUIDE-BRAILLE 9 000 kr

Finns 
som kurs

& webbinarie
Se lvi.se/ 

utbildning

LVI Academ
y    .    LVI A

cademy    .    LVI Academ
y 

   
.  

  L
VI

 A
ca

de

my    .   
 

37



Förstorande belysning
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LVI erbjuder hela sortimentet från GLAMOX LUXO. Nedan följer några utvalda 
exempel. Lamporna erbjuds i flera olika färger och levereras som standard med 
bordsfäste och ljuskälla. Som tillbehör finns golvstativ, väggfäste, bordsfot 
och olika tilläggslinser. Alla produkter från GLAMOX LUXO har fem års garanti. 

LFM LED 3D / 5D
Dimbar förstoringslampa med låg vikt helt  
i metall. LED-ljus och flexibel fjäderbalan-
serad arm som ger lång räckvidd och gör det 
enkelt att ställa in exakt position. 

LFM-101
Allsidig armatur som passar i både hem- och  
kontorsmiljö. Glaslins placerad i mitten av  
cirkellysröret, ger skuggfri belysning. 
Standardlins på 3 dioptrier ger 1,75 gångers 
förstoring. LFM-101 kan kompletteras med 
tillsatslins 4 D.  

Förstorande belysning

Wave LED 3,5D / 5D
Förstoringslampa med dimbar energibespa-
rande LED-belysning, timer och 3D-funktion. 
3,5 eller 5 diopter glaslins.  
 
 
KFM LED 3D / 5D
Avancerad dimbar förstoringslampa från 
Glamox Luxos senaste generation med 
energibesparande LED-belysning och timer. 
3 eller 5 diopter glaslins. LED modulerna är 
dimbara 1–100%. 

LFM LED KFM LEDWave LED

Förstorande belysning Artikel nr  Pris ex moms 
LFM LED 3D med bordsfäste, vit LFL026102 1 650 kr  
LFM-101 3D, med bordsfäste, vit LFM000043 1 421 kr
KFM LED 3D med bordsfäste, vit KFL026035 3 060 kr
Wave LED 3,5D WAL025948 3 385 kr

(Dessa lampor finns även med 5D och kan även kompletteras med tillsatslinser)



Split Verit Trace

Förstorande belysning
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Split
Högeffektiv skrivbordslampa med distinkt 
design. Brett, dimbart och asymmetriskt 
fördelat ljus, som är ergonomiskt korrekt 
och starkare än i traditionella lampor. Split 
har automatisk avstängning och närvaro-
sensor finns som tillval. 
 
Verit
Utrustad med en parallellförd arm, som gör 
den flexibel att ställa in och hålla lamp-
huvudet i rätt position. Armen kan justeras 
och placeras i nästan vilken position som 
helst. HF-don ger användaren ett klart och 
flimmerfritt ljus.

Trace
Kompakt, minimalistisk LED skrivbordslampa. 
Lamphuvudet kan kompletteras med en 
dekorring som finns i tre färger. Dimning 
och automatisk avstängning samt utmärkt 
ergonomi med assymetriskt, bländfritt ljus. 
Kan fås med integrerad USB-laddare.

Arbetsplatsbelysning

Arbetsplatsbelysning Artikel nr  Pris ex moms 
Split, vit (finns även i svart/aluminiumgrå) SPL026283 2 500 kr  
Verit, med bordsfäste (bordsfot +300 kr). Även svart finns. VER024920 780 kr
Trace, vit (finns även i svart/aluminiumgrå) TRC026617 1 695 kr
Trace, vit med integrerad USB-laddare (även svart/grå) TRC026622 1 995 kr

Arbetsplatsbelysning



Arbetsplatsbelysning
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LVI erbjuder även arbetsplatsbelysning från svenska Sun-Flex™, som utvecklar 
och tillverkar moderna produkter för moderna kontorsarbetsplatser. 

Arbetsplatsbelysning

INLITETM LED
Toppmoderna INLITE™ LED kombinerar snygga linjer 
med funktioner som gör armaturen till ett effektivt 
arbetsredskap. Dimmerfunktion och reglage för justering 
av ljustemperatur och funktioner gör det möjligt för 
användaren att göra helt individuella inställningar. 

Fyra förinställda lägen gör det enkelt att skifta mellan de 
vanligaste inställningarna: varm belysning (2800K-3000K), 
varm vit belysning (2500K-3300K), studiebelysning 
(6000K-7000K) och arbetsbelysning (4300K-5300K). 
INLITE™LED ger också äkta färgåtergivning (CRI>90).

Lättåtkomlig på armaturen finns en toppmodern display 
med eleganta touchkontroller som gör alla inställningar 
enkla och smidiga. Ett specialutvecklat filter gör dessutom 
ljuset helt bländningsfritt. 

Det finns även modeller med integrerad dockning som 
låter användaren ladda sin iPhone eller Android-telefon. 
Modellen finns i svart eller vitt utförande.



Arbetsplatsbelysning
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SLIMLITETM LED
SLIMLITE™LED är en hög- 
kvalitativ produkt som både minimerar 
värmeackumulering och helt eliminerar irriterande 
flimmer och skadligt UV-ljus. Optimala ljusförhållanden 
för den professionella arbetsplatsen erhålls genom en 
stor spridning av ljus över arbetsområdet. Den långa 
armen ger stor räckvidd, flexibilitet och stabilitet.

Med de moderna och unika touchsensorerna styr man 
armaturens funktioner såsom dimmer, färgtemperatur 
och on/off. Tack vare dessa funktioner har man en 
armatur som går att justera helt individuellt utefter 
behov. Man kan också välja att använda den medföljande 
fjärrkontrollen och får på så sätt stor rörelsefrihet.

INLITETM LED, Vit

Arbetsplatsbelysning Artikel nr  Pris ex moms 
Inlite LED svart 105105 1 690 kr  
Inlite LED vit 105100 1 690 kr
Slimlite LED 106100 2 290 kr

SLIMLITETM LED



Filterglas
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LVI Low Vision International säljer filterglasögon och filterförhängen från NoIR.  
Filterglasögon skyddar effektivt mot drag och kan med fördel användas över 
vanliga glasögon.

Undvik att bli bländad
Filterglasen finns i en mängd färger och 
kan även kompletteras med en polariserad 
yta. De är hårdbehandlade mot repor och 
skyddar 100% mot UV-strålning. Alla filter 
absorberar UV-strålning upp till 400 nm,  

Filterglas, NoIR UV Shield Artikel nr  Transmission Pris ex moms 
UV Shield Ljusgrå U401      58% 190 kr 
UV Shield Mellangrå U404 32% 190 kr
UV Shield Mörkgrå U410 4% 350 kr 
UV Shield Mörkgrå U471 49% 190 kr
UV Shield Ljusbrun U402 53% 190 kr 
UV Shield Brun U481 16% 190 kr 
UV Shield Gul U467 54% 190 kr 
UV Shield Orange U534 49% 250 kr

UV Shield – tillägg för polariserat glas Artnr + P (ex: U534P) 120 kr

Filterglasögon NoIR

vilket ger ökad kontrast och minskar risken 
för bländning. Filterglasögon kan uppfattas  
extra behagliga för personer som är ljus- 
känsliga, har makuladegeneration – eller 
andra typer av synnedsättningar.
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Filterglasögon i båge

Filtrera med stil
Filterglasögonen finns även i en variant med  
mjuk båge, i en mer klassisk solglasögon- 
design, enligt nedan.

Filterglas i båge UV-shield Artikel nr  Transmission (VLT) Pris 
Fit-over frame Ljusgrå 51_401      58% 275 kr 
Fit-over frame Mellangrå 51_404 32% 275 kr
Fit-over frame Mörkgrå 51_410 4% 425 kr 
Fit-over frame Mörkgrå 51_471 49% 275 kr
Fit-over frame Ljusbrun 51_402 53% 275 kr 
Fit-over frame Brun 51_481 16% 275 kr 
Fit-over frame Gul 51_467 54% 275 kr 
Fit-over frame Orange 51_534 49% 350 kr

MaxiSee TV-glasögon 2,1x förstoring MaxiSeeTV  650 kr

TV-glasögon

Få en bättre TV-upplevelse
Med de förstorande TV-glasögonen MaxiSee 
kan du se bilden på TV:n bättre!

MaxiSee TV-glasögon är huvudsakligen 
designade för att användas då man tittar på 
TV, men är också användbara för t ex bio, 
teater, sportevenemang och skola. 

De har 2,1x förstoring och är optimerade för 
användning från ca 3 m till oändlighet. 

TV-glasögon

Priser är exkl moms



Tangentbord
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Logic tangentbord
Tangentborden från LogicKeyboard erbjuds  
både till PC och Mac och har också två 
inbyggda USB-portar, som kan användas för 
att ansluta ytterligare tillbehör. 

Tangentborden lämpar sig såväl för 
användare med nedsatt syn, som äldre 
användare som upplever att det är svårt att 
se tecknen på ett vanligt tangentbord, t ex 
vid dåliga ljusförhållanden. Finns med svart 
text på vit/gul botten, eller vit/gul text på 
svart botten.
 
 

Tangentbord med tydliga tecken

Tangentbord Artikel nr  Pris ex moms 
Logic Keyboard vita tecken/svart bakgrund PC XLPC-WOB-SE 900 kr  
Logic Keyboard svarta tecken/vit bakgrund PC XLPC-BOW-SE 900 kr 
Logic Keyboard gula tecken/svart bakgrund PC XLPC-YOB-SE 900 kr 
Logic Keyboard svarta tecken/gul bakgrund PC XLPC-BOY-SE 900 kr

Logic Keyboard vita tecken/svart bakgrund Mac XLMAC-WOB-SE 1 100 kr  
Logic Keyboard svarta tecken/vit bakgrund Mac XLMAC-BOW-SE 1 100 kr 
Logic Keyboard gula tecken/svart bakgrund Mac XLMAC-YOB-SE 1 100 kr 
Logic Keyboard svarta tecken/gul bakgrund Mac XLMAC-BOY-SE 1 100 kr

Bluetooth mini-tangentbord, svarta tecken, gul bak  BT-YOB-SE  1 100 kr

Bluetooth mini-tangentbord
Minitangentbord med extra stora tecken  
(svart text på gul botten), utvecklat för  
användare med nedsatt syn. Tangentbordet 
passar utmärkt för användning med iPad/ 
iPhone. De stora och tydliga tecknen är enkla  
att se och lokalisera. Tangentbordet är 
därför också lämpligt för äldre användare 
som upplever att det är svårt att se tecknen 
på ett vanligt tangentbord, t ex vid dåliga 
ljusförhållanden. Kompakt format och 
låg vikt gör tangentbordet smidigt att 
bära med sig. Inbyggd bluetooth gör det 
dessutom enkelt att ansluta tangentbordet 
till andra enheter. 



Tangentbord
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Tangentbord Artikel nr  Pris ex moms 
VIG-Keys tangentbord vita tecken/svart bakgrund PC T007 1 490 kr  
VIG-Keys tangentbord gula tecken/svart bakgrund PC T008 1 490 kr

ZoomText tangentbord gula tecken/svart bakgrund PC ZT-KEYB-G 1 095 kr 

VIG-Keys tangentbord
Tangentborden från VIG-Keys är utvecklade 
för personer med synnedsättning och har 
stora, tydliga tecken. Tangentborden passar 
PC-datorer (ej Mac) och finns med vita 
tecken på svart bakgrund, eller gula tecken 
på svart bakgrund. 

ZoomText tangentbord
ZoomText tangentbord är utvecklat för alla 
som har svårt att se tecknen på sitt vanliga 
tangentbord. Varje tangent är enkel att se, 
även i svaga ljusförhållanden, tack vare stora 
och tydliga tecken med hög färgkontrast 
(svarta tecken på gul bakgrund).

Dessutom erbjuds direktåtkomst till flera av  
funktionerna i ZoomText programvara med 
hjälp av funktionstangenterna. T ex kan du 
med en knapptryckning starta ZoomText, 
ändra förstoringsnivå m m, utan att behöva 
lära dig några kortkommandon. Det går till 
och med att programmera om knapparna för 
att t ex styra de funktioner du använder mest i 
ZoomText, eller för att öppna en programvara,  
en webbplats eller ett dokument.



Utbildning
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LVI Academy omfattar flera olika utbildningsalternativ för både användare och för-
skrivare. Vi erbjuder såväl färdiga kursprogram på fastställda datum och platser 
som skräddarsydda utbildningar, individuellt utformade för varje deltagare. 

LVI Academy – ett brett utbildningsprogram

Efter snart 40 år i branschen har vi stor erfa- 
renhet och kunskap inom synområdet, som 
vi gärna delar med oss av på på våra kurser. 

Det innebär att vi också kan erbjuda en unik  
totallösning; individuellt anpassade synhjälp- 
medel tillsammans med skräddarsydda  
utbildningar, som skapar de bästa förutsätt- 
ningarna för ett effektivt arbete – i skolan, 
hemmet eller arbetet.

Våra erfarna och pedagogiska handledare 
ser till att våra kurser är lika professionella i 
sin utformning, som sociala och engage- 
rande. Varmt välkommen till LVI Academy!  
 
Se vår webbplats, eller beställ vår kurs- 
katalog för aktuell information om våra olika 
utbildningsalternativ.



Utbildning
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Exempel på våra olika kurser

Kurser för dig som arbetar med 
personer med nedsatt syn
Vi erbjuder flera kurser för dig som i ditt 
arbete möter personer med nedsatt syn. På 
dessa kurser får du en god orientering om 
de olika hjälpmedel som finns på marknaden 
och den kunskap du behöver för att kunna 
rekommendera rätt produkt till rätt person. 

Du kan t ex lära dig hur läskameror är upp- 
byggda och hur de kan anpassas för olika 
användare, eller få en orientering om vad 
som skiljer mellan olika programvaror och 
versioner. 

Kurser för dig som använder ett 
synhjälpmedel
Oavsett om du nyligen, eller sedan lång tid  
tillbaka har drabbats av nedsatt syn – har 
vi flera kurser i de flesta av marknadens 
programvaror, som kan hjälpa dig att bli en 
effektivare användare. 

Arbetsplatsanpassningar
På LVI har vi också stor erfarenhet av arbets- 
anpassningar och kan självklart erbjuda olika 
lösningar – allt ifrån punktinsatser till en hel- 
hetslösning, där vi hjälper till från start till 
mål. Detta kan ibland vara en smidig lösning, 
eftersom endast en leverantör behöver an-
vändas. Kontakta oss för mer information.



Redan 1972 utvecklade Bernt Mannesson, som sedan hjälpte till att starta upp 
LVI 1978, det första svenska läs-TV-systemet MagniVision. Idag erbjuder LVI 
lösningar för hem, arbetsplats och skola över hela världen. På huvudkontoret i 
Växjö sker allt från utveckling till färdig produkt, samt försäljning och service.

Kontor
LVI har kontor i Växjö, Sundbyberg och 
Umeå. Utomlands står våra dotterbolag och 
återförsäljare för försäljning och support. 
LVI har dotterbolag i Belgien, Danmark, 
Tyskland, Finland, Norge och Schweiz och  
verksamhet i ytterligare ett 30-tal länder. 
 
Demonstration
Kontakta oss gärna för en visning. Vi kan låna 
ut produkter för utprovning och vid behov 
även medverka och hjälpa till vid dessa 
tillfällen. Ni kan också besöka något av våra 
kontor eller de mässor vi deltar i. Se vår 
hemsida: www.lvi.se/massor

Offerter/utbildning
LVI offererar enstaka produkter, specialan-
passningar eller helhetslösningar. Vi kan 
offerera kompletta lösningar för våra läs- 
kameror, till exempel lämpliga datorer, 
monitorer, belysning, programvaror, till- 
behör och utbildning.

Avtal
Våra produkter finns representerade genom 
olika avtal på www.1177.se. 

Priser
Priserna i katalogen är angivna exklusive
moms. Vi reserverar oss för eventuella
prisförändringar och tryckfel. Saknar du 
artiklar eller priser i katalogen så kontakta 
oss gärna för en komplett prislista.

Berättigad till ett synhjälpmedel?
Om du har problem med synen kan du vända  
dig till ögonkliniken på ditt närmaste sjukhus. 
Där görs en synundersökning av en ögon- 
läkare, som skriver ut en remiss till syncent- 
ralen om du är berättigad till synhjälpmedel. 
Där hjälper synpedagoger och optiker dig 
att hitta rätt hjälpmedel. 

Du har också möjlighet att få hjälp via  
Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan, 
t ex för att kompensera för nedsatt arbets-
förmåga eller för att göra det enklare att få 
eller behålla en anställning. 

Fritt val av hjälpmedel 
Fritt val av hjälpmedel kan ge möjlighet att 
själv välja att få en rekvisition för ett visst 
hjälpmedel. LVI är upplagda som Fritt val- 
leverantör på www.hi.se.

LVI – i din tjänst sedan 1978

Om LVI
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Brukargrupp
Vi strävar efter att ha en tät kontakt med dem 
som ordinerar, köper och använder våra 
hjälpmedel. LVI vill fånga upp synpunkter 
från marknaden för att ständigt förändra 
och utveckla våra produkter samt vår orga-
nisation. Kontakta oss gärna!

Support & service
Vid frågor om programvaror, kontakta våra 
support-/servicetekniker via support@lvi.se 
eller ring 0470-72 77 07.

Om LVI
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- Service hanteras på huvud-
kontoret i Växjö, eller på något 
av våra servicebolag runt om i 
landet. Det innebär en snabb  
och korrekt hantering  utan 
onödiga väntetider. 

Marcus Glad,  
serviceansvarig, LVI

Garanti
LVI erbjuder 3 års garanti eller enligt gällande 
avtal (5 år för GLAMOX LUXO:s belysning).

Service
Genom en väl fungerande serviceorganisa-
tion kan vi snabbt hjälpa våra kunder. 
Utöver vår egen service i Växjö kan vi erbjuda 
hjälp genom våra servicebolag som finns  
i Bjursås (Falun), Eskilstuna, Luleå, Karlstad,  
Linköping, Njurunda (Sundsvall), Sundbyberg, 
Visby och Göteborg. 
 
ISO-certifiering
LVI är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 
och miljöcertifierat enligt ISO 14001.

Visste du att
• Du ska vända dig till Ögonkliniken för remiss till närmaste Syncentral, om du får 

problem med synen.

• Syncentralerna ombesörjer hjälpmedel för hemmet eller skolan efter bedömning. 

• Du kan få stöd till arbetsplatsen via Arbetsförmedlingen (tel 0771-41 64 16) eller 
via Försäkringskassan (tel 0771-524 524).

• I många länder får privatpersoner själva betala sina hjälpmedel – i Sverige är det 
möjligt att få sitt synhjälpmedel helt utan kostnad. 

• Ungefär hälften av alla läskameror används av personer som är över 80 år.



Kontakta oss

50

Karin Katzler
Säljansvarig Mellersta
(Kontor Sundbyberg)

karin.katzler@lvi.se
Tel: 0470-72 77 28

Marcus Glad
Serviceansvarig
(Kontor Växjö)

service@lvi.se
Tel: 0470-72 77 09

Sverigeteamet – vi finns här för dig!

Hinni Hreinsson
Säljansvarig Mellersta
(Kontor Sundbyberg)

hinni.hreinsson@lvi.se
Tel: 0470-72 77 13
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Helén Degerman
Marknadskoordinator
(Kontor Växjö)

order@lvi.se
Tel: 0470-72 77 02

Eva Öhman
Säljansvarig Norra
(Kontor Umeå)

eva.ohman@lvi.se
Tel: 090-200 90 09

Andreas Schönbeck
Säljansvarig Södra
(Kontor Växjö)

andreas.schonbeck@lvi.se
Tel: 0470-72 77 20



– HJÄLPER DIG SE!
Tryckt på miljömärkt papper

LVI Low Vision International 
– hjälper dig se!

LVI Low Vision International är en av världens ledande tillverkare av  
synhjälpmedel med uppdrag att göra vardagen enklare för människor  
med synnedsättning.

Vi är certifierade enligt ISO 14001 & 9001.

LVI Low Vision International
Verkstadsgatan 5
352 46 Växjö

Tel: 0470-72 77 00
Fax: 0470-72 77 25
E-post: info@lvi.se

WWW.LVI.SE

Ta del av våra nyheter genom att
• prenumerera på vårt nyhetsbrev  

(anmäl din e-postadress på lvi.se)
• Gilla vår sida på Facebook
• Följa oss på Twitter

www.lvi.se LVI Facebook LVI Twitter


