
MagniLink S

Reddot award

Premium Series

 •  Geweldige Full HD-beeldkwaliteit 
– voor monitor en computer

 •  Krachtige TTS Text to Speech voor 
PC en Mac – scant in seconden een 
complete A4/US letter 

 •  Volledige compatibel met iMax, 
SuperNova en ZoomText
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MagniLink S Premium

MagniLink S is wereldwijd een zeer populaire beeldschermloep. Het biedt 
een bekroond ontwerp (reddot award), superieure beeldkwaliteit, moderne 
technologie en slimme functies. Het is gemakkelijk te dragen, bijvoorbeeld 
van huis naar school of de werkplek – en kan worden aangesloten op een 
computer (pc/Mac) of een monitor. Zo kunt u de functies en opties kiezen  
die passen bij uw wensen.

2 Functies & accessoires

Krachtige TTS voor spraakuitvoer
Met TTS (tekst-naar-spraak) zet de 
MagniLink S gedrukte tekst om in spraak. 
De geconverteerde tekst kan op het scherm 
ook op verschillende manieren worden 
gepresenteerd (lees meer op pagina 8-9) 
of in een bestand op uw computer worden 
opgeslagen om later te bewerken. Per keer 
kan een volledige A4 (US Letter) worden 
geconverteerd.   
 
Stemmen voor uw moedertaal plus één 
andere taal (afhankelijk van de markt) zijn 
opgenomen en er kunnen er meer worden 
toegevoegd. Het is raadzaam dat u ook een 
koptelefoon gebruikt.

Slimme docking station
Een docking station met aansluitkabels 
biedt een snelle en vlotte verbinding 
naar pc, Mac of monitor – MagniLink S 
is zowel stationair als draagbaar. Extern 
bedieningspaneel, monitorkabel en 
voedingsadapter zijn allemaal inbegrepen. 
Het docking station is leverbaar met X/-tafel 
of bureausteun. De X/Y-tabel biedt een 
draaibare houder, wrijvingsremmen in X/-Y-
richtingen en kan tot A3-formaat bewerken. 

Aanraakknoppen

Voor zowel links - 
als rechtshandig 

gebruikers

MagniLink S – op uw voorwaarden
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Äkta Full HD*

Extra accessoires
LVI biedt ook low-vision monitoren (18,5 
inch of 23 inch) met standaard of arm, 
afstandsbedieningspanelen met/zonder 
tafelklem en meer.

HD of Full HD? 
MagniLink S is beschikbaar bij de nieuwste 
generatie HD of Full HD camera. Beide 
bieden toonaangevende beeldkwaliteit, 
maar de Full HD-camera biedt:
 • nog meer detail in tekst en beeld en de 

scherpst mogelijke weergave in lees- én 
afstandsmodus

 • nog geringere initiële vergroting voor 
een nog beter overzicht van te scannen 
materialen en OCR-verwerking van een 
volledige A4-pagina (met optionele 
TTS-functie)

1 Fundamentele keuzen

Gesplitst scherm
Met een hardware splitset (splitspaneel, 
extern bedieningspaneel en splitskabels) 
kan het beeld op het scherm kan worden 
verdeeld tussen een aangesloten pc/
Mac en/of afstandscamera. Perfect voor 
op school of op het werk. LVI biedt ook 
een externe afstandscamera met SD- of 
HD-camera voor tabel-, plafond= of 
muurmontage.

MagniLink S is beschikbaar met echte Full HD voor de best mogelijke beeldkwaliteit.

Opvouwbare steunpoten voor 
een minimale footprint

OCR verwerkt een  
volledig A4 in seconden
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Het modulaire ontwerp van de MagniLink S met veel handige accessoires biedt elke 
gebruiker de nodige opties. Dankzij keuze uit verschillende camera’s, aansluitingen en 
functies, past de MagniLink S bij de behoeften van elke gebruiker, thuis, op school, op 
het werk, waar u maar wilt! 

Aansluiten op monitor  Aansluiten op pc of Mac

 

Gesplitst scherm  TTS tekst naar spraak

Veelzijdig modulair ontwerp
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De MagniLink S kan op elke monitor worden aangesloten en is ideaal voor werk of vrije 
tijd.  Voor het lezen van een verslag of het maken van een plakboek. Het bekijken van een 
document of het delen van foto’s. U kunt zelfs uzelf bekijken in de “spiegelmodus”.  

MagniLink S is voorzien van een HDMI-aansluiting en een ingebouwd regelpaneel. Hij vergt 
een minimum aan ruimte. 

Plug & play!



MagniLink S Premium
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De MagniLink S is ideaal voor studenten die 
behoefte hebben aan een betaalbaar en 
draagbaar systeem dat kan worden aangesloten 
op elke PC of Mac met USB 3.0 poort. Gebruik 
hem om boeken en documenten te lezen. Volg 
de aantekeningen op het bord en leg ze vast 
om later te bestuderen. U kunt alle functies 
besturen via het toetsenbord van uw computer. 

Door de opvouwbare steunpoten kan 
het systeem dicht bij een laptop worden 
geplaatst wat u bureauruimte bespaart.

Altijd onafhankelijk
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MagniLink S wordt voortdurend bijgewerkt 
voor perfecte compatibiliteit met de 
nieuwste besturingssystemen voor pc 
en Mac. De software is ook ontworpen 
om te werken in combinatie met externe 
low-vision software zoals SuperNova, 
ZoomText en MagniLink iMax. Dit is 
een essentiële functies aangezien 

Veelzijdige gebruiksmogelijkheden

beeldschermloepgebruikers vaak 
bijbehorende functies in hun computer 
vereisen. 

Zie www.lvi.be/producten/software voor 
meer informatie en gratis demoversies van 
verschillende hulpprogramma's.
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MagniLink S TTS (Text To Speech) biedt 
meerdere functies waaronder spraakuitvoer. 
Tekst laten voorlezen zorgt voor meer 
leessnelheid én uithoudingsvermogen. 
Tekst wordt regel voor regel, per woord 
of teken voor teken gelezen en kan op 
het scherm worden gepresenteerd, 
gesynchroniseerd met audio.

De tekst kan ook worden opgeslagen 
en geopend in een tekstverwerker voor 
nalezen en verwerking. Per keer kan 
een volledige A4-pagina (US Letter) 
worden gescand en met behulp van 
toetsenbordcommando's kunt u snel en 
efficiënt meerdere pagina's scannen in een 
kwestie van seconden.

Lezen op de meest efficiënte manier



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

This is line mode

word
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This is silent mode

1 Paginabeeld 2 Regelbeeld 

3 Woordbeeld

Kleur, contrast en vergroting kunnen 
worden gewijzigd terwijl de tekst wordt 
gelezen of geschoven op het scherm 
in de stille modus. Het is ook mogelijk 
een koptelefoon aan te sluiten als u uw 
omgeving niet wilt storen of niet wilt 
worden gestoord als u luistert. MagniLink S 
TTS is eenvoudig in gebruik, mede dankzij 
integraal stemfeedback in de menu's. 

Beschikbare talen zijn Vlaams, Nederlands, 
Deens, Brits, Amerikaans en Australisch 
Engels, Russisch, Fins, Frans, Italiaans, Duits, 
Noors, Pools, Portugees, Spaans en Zweeds.

Modi 2-4 voor gebruikers met maculadegeneratie. 

4 Stille modus
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MagniLink S Premium

Geen zorgen over een lege accu of een 
ontbrekende acculader.

# Voeding via de computer# Gemakkelijk te starten
MagniLink S is altijd beschikbaar: in enkele 
seconden te installeren en klaar voor 
gebruik. Plaats het systeem links of rechts 
van de laptop: het voortreffelijke ontwerp 
maakt hem flexibel en schokbestendig.

# Elementen in LVI-kleur
De gekleurde elementen op toestel en 
draagtas geven aan waar u de diverse 
onderdelen het best kunt vastpakken als u 
het systeem gebruikt en installeert.  

# Handige 2-in-1draagtas
De superdraagbare MagniLink S heeft 
een 2-in-1 draagtas die royaal plaats biedt 
aan het toestel, een 15.4” laptop plus 
accessoires. De uitneembare binnentas 
kan afzonderlijk gebruikt worden of in een 
rugzak worden meegenomen.  



HDMI
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# De nieuwste technologie 
Supersnelle USB 3.0 aansluiting- tien maal 
sneller en compatibel met USB 2.0. HDMI-
verbinding met monitor - voor snelle en 
stabiele aansluiting. 

# Uitstekend beeld
Geen schaduwen dankzij 60 fps (volledig 
digitale beelden/seconde). Hoge 
helderheid en contrast (lichtgevoelige 
lens van superieure kwaliteit). HDMI-
aansluiting en HD/Full HD progressieve 
hoge resolutie voor trillingsvrij beeld en 
scherpe contouren. Het resultaat: een 
ongeëvenaard superieur beeld. Constructie van gegoten metaal en 

geavanceerde kunststoffen in combinatie 
met toptechnologie, onder andere 
de cameralens. Alle onderdelen zijn 
ontworpen voor duurzaamheid en 
recyclebaar.

# Materiaal van de hoogste kwaliteit
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# Vrije werkhoogte
De unieke werkhoogte van 31 cm maakt 
dat u gemakkelijk een blad kunt omslaan in 
grote boeken of dikke ordners.

Dankzij de inklapbare poten kunt u de 
MagniLink S vlak naast een laptop of op 
een klein bureau plaatsen.

# Minimale footprint # Flexibele roterende camera
De kop van de camera kan horizontaal 
330° draaien en verticaal bijna 300°, waar-
door u gemakkelijk en snel kunt switchen 
tussen lees-, afstands- en spiegelmodus.

# Periscoopfunctie
De periscoopfunctie is handig bij gebruik 
van de afstandscamera: hij vergroot het 
gezichtsveld.
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MagniLink S software met unieke en 
innovatieve functies waaronder:

• True update (automatisch via internet)
• Opnemen van beelden en video
• Sneltoetsen die de gebruiker kan
 definiëren
• Aangepast voor beperkt gezichts-
 vermogen: grote virtuele knoppen met  
 hoog contrast en gesproken feedback  
 (MLS TTS)
• Split-functionaliteit

De software detecteert automatisch de taal 
die in de tekst wordt gebruikt en leest de 
tekst met een overeenkomstige stem.

# Innovatieve software
Elk MagniLink S Computersysteem wordt 
geleverd met software voor PC en Mac.

# Pc/Mac

MagniLink S is compatibel met hulp-
software zoals ZoomText, SuperNova, 
iZoom (PC) en MagniLink iMax (Mac).

MagniLink S met MagniLink iMax is de 
complete oplossing voor vergroting, 
schermlezen en camera-splitscreen voor de 
Mac.

# Compatibiliteit

# Automatische taalherkenning

De software van de MagniLink 
iMax gecombineerd met een 
beeldschermloep MagniLink S is een 
complete en unieke visuele assistent 
voor Mac-gebruikers. MagniLink iMax 
biedt vergroting, contrastverbetering, 
cursorinstellingen en een schermlezer 
met hoogwaardige spraaksynthese.

Het is ook mogelijk om weergavemodus 
te variëren, bijvoorbeeld voor het delen 
van foto's en er is ondersteuning voor 

MagniLink iMax & MagniLink S  
– een complete oplossing

dual screen, volledig-schermmodus, 
verschillende modi voor hoog contrast 
en een ronde of rechthoekige zoomlens. 
Een integrale documentlezer, waarmee 
u tekst hardop kunt laten voorlezen 
en vergroot in een apart venster via 
de functie Spraakselectie, is ook 
opgenomen.

Maast MagniLink S is dit een compleet 
en krachtig visueel hulpmiddel dat in de 
meeste gebruikersbehoeften voorziet.
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MagniLink S Premium

# Geniaal docking station
Plug de MagniLink S in het docking 
station en u bent direct aangesloten. De 
leestafel is aan de achterzijde voorzien 
van aansluitkabels. (Grote regelbox wordt 
meegeleverd.)
 
Perfect voor verplaatsen van de MagniLink 
S tussen woning, kantoor of school. De 
leestafel beschikt over afzonderlijke 
frictieremmen op de X- en de Y-as. 
 

# Extern regelpaneel
Het externe regelpaneel heeft tactiele 
toetsen voor gemakkelijke keuze van de 
functies. Verkrijgbaar in twee afmetingen.

Zie voor meer accessoires de afzonderlijke folder.

# LVI-monitor
De uitstekende monitor van LVI, 
ontwikkeld voor gebruikers met 
beperkt gezichtsvermogen, heeft een 
antiverblindingsscherm, voortreffelijke 
scherpte en contrast, afgeronde randen 
en een ontwerp dat past bij uw MagniLink 
S. Leverbaar met 19” en 23” scherm. 
Uitbreidbaar met een monitorstatief of een 
monitorarm.

Handige opties
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Model  MagniLink S

Aansluitingen USB 3.0, HDMI

Cameraresolutie HD: 1280 x 720 (720 progressieve scan) 
 FHD: 1920 x 1080 (1080 progressieve scan)

Vergrotingsbereik HD: 1,4x – 75x** 
(15,4” breedbeeld) FHD: 1,1x – 75x** 
 *min. en max. vergroting is configureerbaar in de EUC- software

Vrije werkhoogte 31 cm

Kijkmodi Natuurlijke kleuren, 6 artificiële kleuren (positieve/negatieve)

Weergavemodus Lezen (links/rechts), afstand, spiegel

Gewicht   1.7 kg  

Beeldfrequentie 60 volledig digitale beelden/seconde  

Compatibiliteit PC: ZoomText 10.X of later, Dolphin SuperNova 12 of later, iZoom 4 
 Mac: iMax v.1.1.1 of later

Systeemeisen  PC: Windows 7 of later, Mac: Mac OS X 10.6 of later 
 

1 Basismodel kiezen

2 Opties en accessoires kiezen

MagniLink S modellen en opties

* Voer artikelnummers tussen haakjes in indien apart besteld. Voeg anders art.nr. in met behulp van  

MLS-FHD-AC1 voor een MLS met Full HD camera, TTS software voor PC en A3 dockingstation met DVI-connector.

Artikelnummer Beschrijving 
MLS-HD  HD 720p camera met inbegrip van software voor Windows/Mac OS en 2-in-1 draagtas
MLS-FHD  FHD 1080p camera met inbegrip van software voor Windows/Mac OS en 2-in-1 draagtas

Artikelnummer Beschrijving 
A (TTS-PC)* TTS software voor PC/Windows.  
B (TTS-MAC)* TTS software voor Mac/Mac OS.  
C1 (MLS-A101)* MagniLink S dockingstation met A3 X/Y-tafel. DVI.
C2 (MLS-A101SPLIT)* MagniLink S dockingstation met A3 X/Y-tafel. HDMI.
C3 (MLS-A101CLAMP)* MagniLink S dockingstation met tafelklem. DVI.
D (MLV-A111A)* MagniLink Vision hardware splitset (splitspaneel, extern bedieningspaneel, kabels)
E1 (MLV-A112)* MLV afstandscamera SD (splitspaneel, extern bedieningspaneel, kabels)
E2 (MLV-A113)* MLV afstandscamera HD (splitspaneel, extern bedieningspaneel, kabels)
MLV-A110A  Extern regelpaneel, groot. Geleverd met C1, C2, C3.

Technische specificaties:
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Verdeler in België

LVI Low Vision International
Verkstadsgatan 5, 

352 46 Växjö, SWEDEN
Tel: +46 (0)470 72 77 00    

Fax: +46 (0)470 72 77 25
E-mail: info@lvi.se    

WWW.LVI.SE 
MagniLink S_160623

LVI Low Vision International wordt wereldwijd erkend als een 
van de toonaangevende fabrikanten van hulpmiddelen voor 

personen met een beperkt gezichtsvermogen 
en stelt zich ten doel om het dagelijks 

leven vandeze personen te vergemakkelijken. 

Wij zijn gecertificeerd volgens ISO 14001 & 9001.


