
MagniLink TAB
Nettbrettløsning 



MagniLink TAB

En komplett løsning
Denne nettbrettløsningen er basert på en 
Microsoft Surface Pro med 12,3” skjerm, og 
gir brukeren en komplett mobil løsning for 
både trykte og digitale dokumenter. Enheten 
er perfekt både for mindre oppgaver og for 
langtidslesing. Bruk den som en lesemaskin 
med innebygd OCR, eller som en komplett 
datamaskin med tilgang til alt – den gir 
uendelige muligheter!

Bruk det interne kameraet til lesing eller det 
eksterne kameraet av høy kvalitet for både 
distanse og nærvisning. Det gir optimale 
muligheter for lesing, skriving og objektvisning. 

Koble til og kommuniser
MagniLink TAB kan enkelt kobles til det 
trådløse nettverket ditt og du kan bruke 
forskjellige tilbehør med Bluetooth. Internett 
og andre standardapplikasjoner er bare et 
klikk unna – med MagniLink TAB kan du enkelt 
kommunisere med resten av verden!

Fleksibilitet
MagniLink TAB har berøringsskjerm med 
knapper som er tilpasset svaksynte. Du 
kan styre enheten ved berøring eller koble 
til et Bluetooth-tastatur og styre det med 
hurtigtaster. Funksjonaliteten kan tilpasses 
hver enkelt bruker ved å fjerne og tilpasse 
funksjoner.

MagniLink TAB er en komplett og mobil nettbrettløsning med høy 
ytelse og brukervennlig betjening. Plassbesparende design gjør den 
ideell for bruk på ulike steder – perfekt for folk på farten!

Tilbyr fantastiske muligheter!



Lytt til teksten din
Programvare med høy ytelse er inkludert, og 
med den innebygde OCR og tekst til tale, kan 
teksten leses høyt for best mulig opplevelse. 
Flere ulike visningsmodi er tilgjengelig for 
økt lesehastighet, leseutholdenhet og mer 
avslappet lesing.

100 % mobil
MagniLink TAB er sammenleggbar og lett med 
rask oppstart – du kan begynne å jobbe nesten 
umiddelbart. Dette gjør enheten ideell for bruk 
i skolemiljøer eller når du har behov for å være 
på forskjellige steder. 

MagniLink TAB – en løsning tilpasset svaksynte 
som dekker alle behov!
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Artikkelnummer MLTAB 

Nettbrett og stativ

Modell    Microsoft Surface Pro

Skjermstørrelse  12,3”

Oppløsning     2736 x 1924

Dimensjoner slått sammen:  365 x 300 x 30 mm (B x D x H)

Dimensjoner slått opp:  230 x 310 x 350 mm (B x D x H)

Vekt   2,9 kg 

Avstandskamera

Forstørrelse   0,8-40x (høyde 33 cm)

Bildefrekvens   60 Hz

Lengde   Kamera og arm: 620 mm

Vekt   700 g

Tekniske spesifikasjoner

LVI Low Vision International er en av verdens ledende produsenter av hjelpemidler for 
svaksynte og har som mål å skape nye muligheter for folk med redusert synsevne.
MagniLink-produktene utvikles og produseres i Växjö, Sverige. 

LVI Low Vision International er sertifisert iht. ISO 14001 og  9001.
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