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MagniLink S Premium 2
Oppfyller alle behov
MagniLink S Premium 2 er et fleksibelt forstørrende videosystem av
høy kvalitet. MagniLink S Premium 2 passer for alle som ønsker en god
arbeidsstasjon på en eller flere steder. Systemet kan brukes alene eller
brukes sammen med tre forskjellige dokkingstasjoner. Dette gir brukeren
mulighet til å finne løsningen som passer best på arbeidsplassen, enten
om det er hjemme, på skolen eller på kontoret.
MagniLink S Premium 2 kobles til en datamaskin (Chromebook, Mac,
Windows) via kun en USB 3 ledning. Dette gjør den enkel å sette opp og
at den tar liten plass. MagniLink S Premium 2 kan også kobles til skjerm
via HDMI. Lav vekt og strømforbruk gjør den enkel å ta med fra sted til
sted.
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MagniLink S Premium 2 passer også
der det er trangt om plassen.

Førsteklasses bildekvalitet
MagniLink S Premium 2 har utmerket
lysstyrke, skarphet og kontrast, og enheten
er utstyrt med den nyeste teknologien;
HDMI-tilkobling og kamera med høy
oppløsning fritt for ghosting. Resultatet er
et første- klasses bilde som legger til rette
for høy lesehastighet og leseutholdenhet.

Både for avstand og lesing
Det er enkelt å veksle mellom avstandsog lesemodus. Bare vri kamerahodet og
vipp opp kameralinsen, så blir MagniLink
S Premium 2 et avstandskamera på et
øyeblikk.

Enkel å håndtere
Systemet har et brukervennlig design
med taktile og gode knapper. Viktige
deler er fargekodet for enklere bruk.
Alle komponentene er laget med
fokus på slitestyrke, resirkulering og en
brukervennlighet.

Bare vipp opp kameralin
sen for å veksle
fra lesemodus til avstand
smodus.

God arbeidshøyde
Den markedsledende arbeidshøyden på
31 cm gjør det lett å bla om sidene i store
bøker og permer.

Tar opp liten plass
De innfellbare støttebena reduserer
plassbehovet og gjør det mulig å plassere
enheten nært inntil en bærbar datamaskin,
enten på høyre eller venstre side. Passer
perfekt også på små skrivebord.

Bekymringsfri strømforsyning
Brukeren trenger aldri tenke på
batterikapasitet eller gjenglemte
batteriladere, for enheten får strøm fra
datamaskinen.
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MagniLink S Premium 2
Innovativ programvare
Programvaren styrer enhetens funksjoner, for eksempel forstørrelse,
kunstige farger og lysstyrke, og gir brukeren mulighet for individuelle
justeringer og dermed en best mulig opplevelse. Slik kan du delta på en
bedre måte – på skolen, på jobben og hjemme.

Inkludert programvare
Programvare for tilkobling til datamaskin er
inkludert. Det er enkelte forskjeller mellom
programvareversjonene for PC, Mac og
Chromebook – men alle har unike og
innovative funksjoner, for eksempel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

innstillinger for ulike farger og lysstyrker
flere forstørrelsesnivåer
låsbar autofokus
ta og vise bilder
ta opp og vise videoer
speilvende, rotere og fryse bilder
automatiske oppdateringer (krever
Internett-forbindelse)
ulike styrelinjer som gjør det lettere å
lese
ulike betjeningsmåter – hurtigtaster på
tastaturet, knapper på lesekameraets
kontrollpanel eller menyer
veksling mellom ulike moduser for
deling av bildet mellom kameraet og
datamaskinen

TTS som tillegg
For PC og Mac kan du også få TTS (Text To
Speach), som et tillegg. Dette gir deg en
rekke funksjoner, inkludert tekstopplesing.
Når du får lest opp teksten, øker lesehastigheten og leseutholdenheten.
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Teksten leses linje for linje, ord for ord,
tegn for tegn, bilde med ord eller bilde
med linje og kan presenteres på skjermen,
synkronisert med lyden. Programvaren
registrerer automatisk språket som brukes
i teksten, og leser den opp med stemmen
som er angitt. Du kan lagre og åpne
teksten i et tekstbehandlingsprogram, slik
at den kan redigeres. Opptil en hel A4side kan skannes på en gang, og ved å
bruke tastaturkommandoer kan du raskt og
effektivt skanne flere sider på bare noen
sekunder.

Tillvalg OCR for Chromebook

Du kan også velge til en OCR-funksjon,
som OCR-behandler tekst fra et bilde,
og dette kan Chromebooken deretter
lese opp høyt. For å få tilgang til OCR
med MagniLink ChromeViewer, må du
ha en lisens, som du kjøper i MagniLink
ChromeViewer-appen.

Kompatibilitet

MagniLink S Premium 2 er kompatibel
med tilgjengelighetsprogramvare som
ZoomText og SuperNova.

Smart tilbehør
Vi tilbyr et bredt utvalg av unikt tilbehør som gjør MagniLink S Premium
2 nyttigere, mer effektiv og enda smartere! Tilbehøret er grundig testet
og passer til enheten både når det gjelder funksjonalitet og design.

Skjerm tilpasset svaksynte
Kvalitetsskjermene fra LVI, som er utviklet
for svaksynte, har refleksfritt glass og utmerket skarphet og kontrast.

2-i-1-bærekoffert inkludert
Den inkludert 2-i-1-bærekofferten er
stor nok til å romme enheten pluss en
15,4" bærbar datamaskin. Den avtakbare
innerdelen kan brukes separat.

Motorisert avstandskamera
net for å passe brukere
LVI-skjermer er spesialdesig
med synshemming!

Enheten kan kombineres med et motorisert
avstandskamera når det er behov for en
løsning med to kameraer.
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MagniLink S Premium 2
Smarte dokkingstasjoner
Med en dokkingstasjon kan du ved behov
gjøre om MagniLink S Premium 2 til et
stasjonært system. Dokking og avdokking
gjøres på få sekunder, så det er enkelt å
veksle mellom et stasjonært og et mobilt
system. Alle dokkingstasjoner leveres
sammen med et eksternt kontrollpanel.
Følgende dokkingstasjoner er tilgjengelig:

X/Y-bord.

•

Plate.

•

•

Dokkingstasjon med X/Y-bord.
A3-format og friksjonsbremser i begge
retninger.
Dokkingstasjon med bordklemme.
Ideelt når du har et begrenset
arbeidsområde og ønsker å ha enheten
stående på samme sted på skrivebordet.
Dokkingstasjon med plate. Ideelt
når du har et begrenset arbeidsområde,
men ønsker å kunne endre plasseringen.

Bordsklemme.
Hvis du velger dokkingstasjonen med bordklemme eller plate, kan du kombinere den med det
mindre, dokkbare X/Y-bordet MLRT-XY.
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X/Y-bord med friksjonsbremser.

Slik bestiller du
BESKRIVELSE			
Kamera
MagniLink S Premium 2 HD
MagniLink S Premium 2 FHD

HMS NR

239949
239950

Dokkingstasjoner
Dokkingstasjon med XY-bord
Dokkingstasjon med bordklemme
Dokkingstasjon med plate

239940
239941
239942

XY-bord
XY-bord med friksjonsbrems
XY-bord A4

233199
096300

Programvare
OCR ekstra språk
OCR lisens Windows
OCR lisens for Mac

194962
233190
233195

Betjening
Liten kontrollboks

194302

BESKRIVELSE			

HMS NR

Plaxiplate
A3
A4

096292
096293

Tilkobling
Splitkabel for tilkobling via 2 x USB2.0
Splitkabel for tilkobling via 2 x USB3.0
Ekstra modul USB/HDMI
Ekstra modul USB/HDMI med ledninger
USB-C til USB 3 kabel
USB-C til USB-C kabel

194965
239948
239943
239944
239945
239946

Skjerm
MagniLink S "Monitor 18,5"
MagniLink S "Monitor 23"
Skjermfot
Terminalarm

194963
194964
194303
158158

Motorisert avstandskamera
Motorisert avstandskamera
Takfeste
Veggfeste

239947
233191
233196
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i det norske markedet for
Provista har en helt unik posisjon
profil som leverandør av
synshjelpemidler på grunn av sin
denne delen av ProVista
kunnskap. Det er stort interesse for
ivt i utviklingen av nye
internasjonalt. ProVista deltar akt
fagområde.
produkter og kunnskap innen sitt
apen om rehabilitering og
Det unike ved Provista er kunnsk
er dette som har gjort oss
produktenes bruksområder. Det
vi har kunnet arbeide med
interessante og som har ført til at
entene.
de aller beste internasjonale produs
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