MagniLink Vision Premium
– möjligheternas system för hem, skola och arbete
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MagniLink Vision Premuim
– möjligheternas system
MagniLink Vision Premium är en avancerad läskamera med prisbelönt
design* som förstorar och förstärker text och bilder med ett fantastiskt
resultat. Systemet är ergonomiskt utformat och fullt modulariserat – varje
användare väljer sin egen kombination.
•

Genomtänkt design – funktion och form i harmoni

•

Hög tillgänglighet – enkel att hantera och använda

•

Individuellt anpassningsbar – möter allas behov

•

God ergonomi – bättre helhetsupplevelse

•

Hög bildkvalitet – äkta HD/Full HD

•

God belysning – jämn och dimbar för ljuskänsliga

•

Låg initial förstoring – ger full översikt

•

Stabilt läsbord A3 – ergonomiskt och tystgående
läsbord av aluminium med mjuka kanter och separata
friktionsbromsar (tillval)
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MagniLink Vision Premium
1. Välj grundmodell
MagniLink Vision kan levereras med HD- eller
Full HD-kamera* * och med eller utan ett bekvämt
läsbord som underlättar läsning av längre
textstycken.
2. Komplettera med bildskärm
MagniLink Vision kan kompletteras med en low
vision-anpassad monitor, som finns med 18,5” eller
23” skärmstorlek. LVIs skärmar passar designmässigt
med MagniLink Vision-systemet.
3. Komplettera med panel
Välj panel med tre eller fem tryckknappar, alternativt
tre vred. MagniLink Vision kan även fås med en
extern kontrollpanel.

Valfrihet
4. Välj TTS Talfunktion och få texten uppläst
Med TTS (Text To Speech) blir MagniLink Vision
både en läskamera och en läsmaskin, som kan läsa
upp text.
5. Välj datortillkoppling – Split
Anslut en splitbox, en PC/Mac/Chromebook och/eller
en avståndskamera och bilden kan delas mellan dessa
enheter och läskameran. Perfekt i skol- eller arbetsmiljö.

Designen har belönats med det prestigefyllda priset reddot design award.
Äkta Full HD innebär Full HD-kamera, Full HD-bildskärm samt 100% digital bildöverföring.
Därtill använder LVI en rad egenutvecklade bildförbättringstekniker.
*

* *
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Tillval TTS
MagniLink Vision – tillval TTS
Tillvalet Text To Speech erbjuder det bästa av två världar – en högkvalitativ
läskamera och läsmaskin med uppläsning av text i en och samma produkt.
Det innebär ökad läshastighet och uthållighet samt avslappnad läsning.
• Kan skanna en hel A4-sida/US Letter

•

Automatisk språkigenkänning

• Möjlighet att öppna/spara text på USB

•

Justering av storlek, färg och typsnitt

• Funktion för läsning av papper som
placerats snett

•

Lyssna till text med de inbyggda högtalarna eller med anslutna hörlurar

Texten kan presenteras på olika sätt – och även scrollas i ”tyst läge”:
The Page mode,
displays text as a
page with automatic
line breaks.
1. Kolumnläge

This is line mode
2. Radläge

Läge 1-3 är perfekt för AMD-användare
*

word
3. Ordläge

4. Bildläge*

Läge 4 är användbart för RP-användare

Det finns även ett ”bild- och radläge” samt ett ”bild- och ordläge”.
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In Photo mode, text
is shown as the photo
was taken. A rectangle
highlights the word.

Tillval Split
MagniLink Vision – tillval Split
Tillvalet Split är en flexibel lösning som erbjuder datorkoppling och
hårdvarusplit. Den möjliggör växling och delning av skärmbilden mellan
läskamera, avståndskamera och dator (PC/Mac/Chromebook). Systemet
är ergonomiskt och lämpar sig för arbets- och skolmiljöer.
•

Dela skärmbilden mellan dator
(PC/Mac/Chromebook) och läs-/
avståndskamera

•

Välj mellan hårdvarusplit eller
mjukvarusplit

•

Unik funktion för optiskt centrum –
bildens centrum blir aldrig beskuret

•

Alla funktioner styrs från en användarvänlig kontrollpanel

•

Hela skrivbordets arbetsyta tillgänglig
även i Split-läget

•

Det finns flera olika fästanordningar för
både avståndskamera och bildskärm.

Bild från avståndskamera

Bild från läskamera
Bild via splitbox från
PC/Mac/Chromebook

EUC
EUC – anpassning på individnivå
EUC (End User Configuration) är en mjukvara som gör det möjligt att anpassa
systemet till varje användares unika behov. Funktioner som inte önskas kan tas
bort och färger, typsnitt etc kan ställas in efter önskemål från användaren. Detta
gör systemet enklare att använda och är även praktiskt vid recirkulation.
Med EUC är det möjligt att kontrollera
bland annat följande funktioner:
•
•
•
•
•
•
•

Förstoringsnivåer
Artificiella färger
Referenslinje och gardin
Gråskalor
Ljusnivå
Bildrotation
Typsnitt

Orderguide
1 Välj grundmodell
Artikelnr
MLV-HD
MLV-FHD
MLV-HD-1
MLV-FHD-1

Benämning
HD 720p-kamera inklusive X/Y läsbord
FHD 1080p-kamera inklusive X/Y läsbord
HD 720p-kamera inklusive bordsfäste
FHD 1080p-kamera inklusive bordsfäste

2 Komplettera med bildskärm/kontrollpanel
Artikelnr
A0
A1 (MLV-A103)*
A2 (MLV-A104)*
B0
B1 (MLV-A106-3)*
B2 (MLV-A105)*
B3 (MLV-A107)*
B4 (MLV-A110A)*

Benämning
Ingen monitor inkluderad
18,5” LVI Low Vision-anpassad monitor**
23” LVI Low Vision-anpassad monitor**
Utan panel. Används vid beställning av hårdvarusplit (C3-C4 / D1-D4)
3-vredspanel
3-knappspanel
5-knappspanel
Extern kontrollpanel

3 Välj tillval (datortillkoppling /avståndskamera/TTS)
Artikelnr
C1 (MLV-A100)*
C2 (MLV-A101)*
C3 (MLV-A111A)*
C4
D1 (MLV-A112)*
D2
D3 (MLV-A113)*
D4
E1

Benämning
DVI Switch MagniLink
Mjukvarulicens Win/Mac+USB***
Hårdvarusplit (splitbox, extern kontrollpanel, kablar)
Som ovan, men splitboxen monterad på MagniLink Vision
SD Avståndskamera MagniLink Vision inkl extern kontrollpanel + hårdvarusplit
Som ovan, men splitboxen monterad på MagniLink Vision
HD Avståndskamera MagniLink Vision inkl extern kontrollpanel + hårdvarusplit
Som ovan, men splitboxen monterad på MagniLink Vision
TTS Text To Speech, inbyggd textuppläsning, inklusive extern kontrollpanel****

4 Välj tillbehör
Artikelnr
MLV-A114A / B
MLV-A114C / D
MLV-A115
T005
MLV-A116
*
**
***
****

Benämning
Väggfäste avståndskamera SD/Väggfäste avståndskamera HD
Takfäste avståndskamera SD/Takfäste avståndskamera HD
Monitorfot
Monitorarm
Hållare för extern kontrollbox

Vid separat beställning används artikelnumret inom parentesen
Om bildskärmen ej ska monteras direkt på systemet krävs även monitorfot/monitorarm
Mjukvara för Chromebook laddas enkelt ner från Chrome Web Store
TTS måste levereras från start och kan ej efterbeställas
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MagniLink Vision Premium

LVI Low Vision-skärmar
LVI tillverkar egna monitorer, anpassade för användare
med nedsatt syn. De är antireflexbehandlade, har hög
ljusnivå, snabb responstid, hög kontrast, naturlig färgåtergivning och hög upplösning. Inbyggd panel
minskar också risken för oavsiktlig av/påstängning.

Optical Center Focus
Unik funktion för optiskt centrum – när bildförhållandet i avståndskameran förändras, behålls
bildens optiska centrum. Bildens centrum blir därmed
aldrig beskuret.

End User Configuration
(EUC)
Ett konfigurationsprogram som individuellt kan
modifiera inställningarna efter användarens
preferenser när det gäller förstoring (min + max),
referenslinje (färg + tjocklek), ljus och hur många
färger man vill använda sig av.

ECO friendly
All aluminum och alla plastdetaljer är återvinningsbara
och enheten uppfyller kraven för RoHS, WEEE, ErP och
REACH. LVI Low Vision International är också certifierat
enligt ISO 14001.

LOW VISION INTERNATIONAL

Svensk kvalitet – sedan 1978

Verkstadsgatan 5
352 46 VÄXJÖ
Tel.växel: 0470-72 77 00
E-post: order@lvi.se

LVI Low Vision International är en av
världens ledande tillverkare av synhjälpmedel
med uppdrag att göra vardagen enklare för
människaor med synnedsättning. MagniLink
läskameror utvecklas och tillverkas i Växjö,
Småland.

WWW.LVI.SE

Vi är certifierade enligt ISO 14001 & 9001.
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