MagniLink Tillbehör
MagniLink Zip • MagniLink S • MagniLink Vision • MagniLink Pro • Övriga tillbehör
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MagniLink Zip
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TILLBEHÖR TILL

MagniLink Zip

MagniLink Zip
Läsbord, integrerat/icke-integrerat
Art nr: A (integrerat)* / MLRT-XY (icke-integrerat)

MagniLink Zip integrerat eller icke-integrerat läsbord med
friktionsbromsar i X- och Y-led för bekväm läsning.

Batteri
Art nr: B*

Batteri som gör det möjligt att använda MagniLink Zip
utan väggkontakt i upp till 5 h. Är fabriksinstallerat och
måste beställas från start. Batterityp: Li-ion.

USB/HDMI-anslutning
Art nr: C*

USB-/HDMI-anslutning. MagniLink Zip behöver beställas
med detta alternativ från början om datoranslutning önskas
(krävs för EUC, TTS-mjukvara).

USB/HDMI-anslutning inkl. mjukvara
Art nr: D*

Som artikelnummer C ovan, plus att mjukvara för att ansluta
systemet till PC, Mac eller Chromebook ingår. Mjukvaran
för PC och Mac levereras på USB-sticka och mjukvaran för
Chromebook laddas enkelt ner från Chrome Web Store. Själva
mjukvaran kan beställas i efterhand förutsatt att systemet från
början levererats med tillbehör C**.

USB/HDMI-anslutning inkl. mjukvara med TTS
Art nr: E* (PC) / F* (Mac)

Som artikelnummer D ovan, plus att mjukvaran har ett TTStillägg för OCR-behandling och textuppläsning till PC/Mac***.
* Kan endast beställas från start tillsammans med systemet.
** Använd artikelnr MLV-A101 om mjukbvaran beställs separat.
*** Använd artikelnummer TTS-PC om mjukbvaran beställs separat till PC och artikelnummer TTS-MAC
om mjukvaran beställs separat till Mac. Separat beställning kräver att systemet har tillbehör C.
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MagniLink S
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MagniLink S
Premium 2

MagniLink S
Dockningstation med läsbord
Art nr: MLS-A106
Läsbord i A3-storlek med friktionsbromsar i båda riktningarna.
Har fördragna kablar till dator/bildskärm (DVI/HDMI). Extern
kontrollpanel, bildskärmskabel, DVI/HDMI-modul och
strömadapter medföljer. Du växlar mellan att ha enheten i
dockningsstationen eller fristående på några sekunder.

Dockningstation med platta
Art nr: MLS-A107
Dockningsstation som är idealisk för dig som har ett litet
arbetsutrymme, men vill vara flexibel med placeringen. Platta,
extern kontrollpanel, bildskärmskabel, DVI/HDMI-modul och
strömadapter medföljer.

Dockingstation med bordsklämma
Art nr: MLS-A108
Perfekt när du har en liten arbetsyta och vill ha enheten på
samma plats på skrivbordet. Klämma, extern kontrollpanel,
bildskärmskabel, DVI/HDMI-modul och strömadapter medföljer.

Extra USB/HDMI modul
Art nr: MLS-A109

Extra USB/HDMI modul

+ strömadapter och kablar (USB, HDMI, DVI)
Art nr: MLS-A110

Läsbord

Art nr: MLRT-XY
Läsbord med bromsar i X/Y-led. Fungerar mycket bra i
kombination med dockningsstation med platta (MLS-A107).
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MagniLink S
LVI-Monitor med strömadapter
Art nr. MLS-A103 (18,5"), MLS-A104 (23")
Högkvalitativa monitorer från LVI, utvecklade för användare
med nedsatt syn. De har matt, antireflekterande skärmyta,
utmärkt skärpa och kontrast. Monitorarm/monitorfot ingår ej,
utan beställs separat.

Monitorarm/Monitorfot

Art nr: T005 (Monitorarm), MLV-A115 (Monitorfot)
Robust, flexibel monitorarm, lämplig för LVIs monitorer
(MLS-A103/MLS-A104). Bordsfäste medföljer.
Roterbar och höjdjusterbar bildskärmsfot, lämplig för LVIs
monitorer (MLS-A103/MLS-A104). Mycket solid.

Extern kontrollpanel
Art nr: MLV-A110A

Extern kontrollpanel med stora, högkontrasterande taktila
knappar för enkel manövrering av kameran. Panelen
medföljer samtliga tre dockningsstationer på föregående
sida.

2-i-en väska

Art nr: MLS-A105 (medföljer vid leverans av MagniLink S)
Smart 2-i-1 väska utformad exklusivt för MagniLink S. Den
större väskan rymmer både MagniLink S, en 15,4” laptop
och alla tillbehör. Den mindre väskan kan användas separat.

Mobilt läsbord i A4-storlek
Art nr: MLRT

Portabelt och stilrent externt läsbord, som är enkelt att ta
med sig. Passar pappersformat upp till A4-storlek.
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MagniLink S
Splitbox

Art nr: Kontakta LVI
Splitboxen delar skärmbilden mellan läs- och avståndskamera samt dator/monitor. En extern distanskamera kan
också kopplas till, se nedan.

Distanskamera
Art nr: MLV-A113

Distanskamera med HD-kvalitet inklusive splitbox och
extern kontrollpanel (MLV-A110C).
Distanskameran levereras med pelare inklusive bordsfäste. Som tillbehör kan man köpa till ett väggfäste
(MLV-A114B) eller ett takfäste (MLV-A114D).

TTS Text to Speech (läser upp text)
Art nr: A (TTS-PC)* / B (TTS-MAC)*

Textuppläsning med menyer med talstöd. Valfri text läses
upp och presenteras samtidigt i t ex kolumnläge eller ord.
För att få tillgång till OCR för Chromebook krävs en licens
som du köper i din MagniLink ChromeViewer-app.

Extra språk till TTS (PC)

Art nr: BE, NL, DK, AU, US, FR, IT, DE, NO, PO, PT, RU, ES,
MEES, FI, SE, CAF, HU, RO, BG, CZ, SK, HR, TR, GR, AR, HE
Extra språk till TTS-PC. Notera att svenska och engelska
alltid ingår.
Tillgängliga språk, listade i samma ordning som
artikelnumrena ovan: flamländska, holländska, danska,
australiensisk engelska, amerikansk engelska, franska,
italienska, tyska, norska, polska, portugisiska, ryska,
spanska, mexikansk spanska, finska, svenska, canadensisk
franska, ungerska, rumänska, bulgariska, tjeckiska,
slovakiska, kroatiska, turkiska, grekiska, arabiska, hebreiska.
* Använd artikelnumret inom parentes vid separat beställning.
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MagniLink Vision
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MagniLink Vision
LVI monitor 18,5”*
Art nr: A1 (MLV-A103)**

Högkvalitativ monitor från LVI, utvecklad för användare med
nedsatt syn. Monitorn har matt, anti-reflekterande skärmyta,
utmärkt skärpa och kontrast, ljusa skärmkanter och en design
som passar till MagniLink Vision.

LVI monitor 23”*
Art nr: A2 (MLV-A104)**

Högkvalitativ monitor från LVI, utvecklad för användare med
nedsatt syn. Monitorn har matt, anti-reflekterande skärmyta,
utmärkt skärpa och kontrast, ljusa skärmkanter och en design
som passar till MagniLink Vision.

MagniLink Vision 3-vridpanel
Art nr: B1 (MLV-A106-3)**

Integrerad frontpanel för MagniLink Vision monitorer med
vred för oslagbart enkel hantering.

MagniLink Vision 3-tryckpanel
Art nr: B2 (MLV-A105)**

Integrerad frontpanel för MagniLink Vision monitorer med tre
ergonomiskt utformade, taktila knappar med en mjuk, men
distinkt känsla. Passar användare som söker enkel hantering.

MagniLink Vision 5-tryckpanel
Art nr: B3 (MLV-A107)**

Integrerad frontpanel för MagniLink Vision monitorer med
fem ergonomiskt utformade, taktila knappar med en mjuk,
men distinkt känsla. För den som söker maximal kontroll och vill
få ut så mycket som möjligt av sin MagniLink Vision.

*Monitorarm/monitorfot ingår ej, utan beställs separat – se sida 11.
**Använd artikelnumret inom parentes vid separat beställning.
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MagniLink Vision
Extern kontrollpanel läskamera
Art nr: B4 (MLV-A110A)*

Extern kontrollpanel med stora högkontrasterande, taktila
knappar för enkel manövrering av läskameran. Kan med
fördel användas tillsammans med en bordsmonterad
hållare (MLV-A116 – se nedan).

Extern kontrollpanel läskamera/split
Art nr: MLV-A110B

Extern kontrollpanel med stora högkontrasterande, taktila
knappar för enkel manövrering av läskamera/splitfunktion.
Ingår i alla MagniLink Vision Split-system.

Extern kontrollpanel läs/avst/split
Art nr: MLV-A110C

Extern kontrollpanel med stora högkontrasterande, taktila
knappar för enkel manövrering av läskamera/split-funktion
och avståndskamera. Ingår i alla MagniLink Vision tvåkamerasysytem.

Hållare för extern kontrollpanel
Art nr: MLV-A116

Möjliggör montering av kontrollpanelen framför bordet.
Ger en ergonomisk placering och skapar extra bordsyta.

Mjukvara

Art nr: C2 (MLV-A101)*
Mjukvara för att ansluta systemet till PC och Mac.
Mjukvara för PC och Mac levereras på USB-sticka och
mjukvara ChromeViewerTM för Chromebook laddas
enkelt ner från Chrome Web Store.
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MagniLink Vision
Monitorarm
Art nr: T005

Robust, flexibel monitorarm, lämplig för LVIs monitorer
(MLS-A103/MLS-A104). Bordsfäste medföljer.

Monitorfot
Art nr: MLV-A115

Roterbar och höjdjusterbar bildskärmsfot, lämplig för LVIs
monitorer (MLS-A103/MLS-A104). Mycket solid.

MLV hårdvarusplit-paket
Art nr: C3 (MLV-A111A)*

Låter användaren dela skärmbilden mellan läskameran
och datorn. Denna lösning är jämförbar med MagniLink
Vision Split-system. Extern kontrollpanel (MLV-A110B),
splitbox och kablar medföljer.

MLV DVI-switch
Art nr: C1 (MLV-A100)*

DVI-switchen gör det möjligt att växla mellan två olika
bildkällor på bildskärmen, exempelvis mellan
läskameran och datorn.

Distanskamera

Art nr: D3 (MLV-A113)* /D4**
D3: Distanskamera med HD-kvalitet inklusive splitbox
och extern kontrollpanel (MLV-A110C).
D4: Som ovan, men splitboxen monterad på systemet.
Distanskameran levereras med pelare inklusive bordsfäste. Som tillbehör kan man köpa till ett väggfäste
(Art nr MLV-A114B) eller ett takfäste (Art nr MLV-A114D).
*Använd artikelnumret inom parentes vid separat beställning.
** Detta alternativ är fabriksinstallerad och kan inte beställas i efterhand.
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MagniLink PRO

MagniLink PRO
Läsbord till MagniLink PRO
Art nr: A (MLRT-XY)*

Anpassa din MagniLink PRO efter dina egna behov genom
att lägga till ett bekvämt, dockningsbart läsbord med
bromsar i X/Y-led.

Batteri för MagniLink PRO
Art nr: B (ML-BAT)*

Batteri som gör det möjligt att använda MagniLink PRO
utan väggkontakt i 5-9 h. Levereras komplett inklusive alla
nödvändiga kablar. Batterityp: Li-ion. Uppladdningstid: 2,5 h.
Dimensioner: 18 x 12 x 1,3 cm.

TTS Text to Speech (läser upp text)
Art nr: C (TTS-PC)* / D (TTS-MAC)*

Textuppläsning för MagniLink PRO. Menyer med talstöd.
Valfri text läses upp och presenteras samtidigt i t ex
kolumnläge eller ord. Ger möjlighet till ökad läshastighet
och läsuthållighet. Möjlighet att lägga till extra språk,
se sidan 7. Använd artikelnummer C för PC och
artikelnummer D för Mac vid beställning tillsammans med
systemet.

*Använd artikelnumret inom parentes vid separat beställning.
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Övriga Tillbehör

Övriga Tillbehör
MagniLink Bord 60 x 60 cm Mekaniskt
Art nr: F20

F20 är ett smidigt och lättplacerat bord som passar bra
till flera av våra läskameror. Bordets arbetshöjd är enkel
att justera (manuell justering) och går att reglera från 57-79
cm höjd. Bordsskivan av boklaminat har ett behändigt format
på 60 x 60 cm och det ingår en skjutskiva. Bordet levereras
med fyra stabila hjul och stativ i silverfärg. Levereras delvis
omonterat i platt paket.

Mobilt/stationärt lässtöd

LS

Art nr: LM / LS

Flexibla stöd för dokument, pärmar, böcker, foldrar, bilder mm
med justerbar höjd och vinkel. Det mobila lässtödet (LM) har
måtten 38 x 31 cm och den låga vikten på 2 kg gör det enkelt
att ta med sig. Det stationära (LS) är något större med måtten
40 x 43 cm och väger 3,6 kg.

LM

Logic Astra

Art nr: ASTRA-WOB-SE
Astra är ett bakbelyst tangentbord där du kan välja mellan fem
olika ljusnivåer. Bakbelysningen ger tangenterna bättre kontrast
vilket ökar läsbarheten markant. Lämnar du Astra tangentbord
orört i tre minuter med hög belysning på, går det automatiskt
ner i ljusnivå. Vit text på svarta tangenter.

Logic

Art nr: XLPC-WOB-SE, XLPC-BOW-SE, XLPC-YOB-SE,
XLPC-BOY-SE
Tangentbord för PC-datorer med stor och tydlig stil. Finns i
olika utföranden enligt följande:
XLPC-WOB-SE: Tangentbord med vit text på svarta tangenter
XLPC-BOW-SE: Tangentbord med svart text på vita tangenter
XLPC-YOB-SE: Tangentbord med gul text på svarta tangenter
XLPC-BOY-SE: Tangentbord med svart text på gula tangenter
Tangentborden går också att beställa för Mac-datorer och för
Bluetooth-anslutning till iOS smartphones/surfplattor.
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Kontakta oss gärna
för mer information kring våra produkter och tjänster

Marcus Glad, Helén Degerman, Emil Jansson, Hans Henretta, Martin Zamora Nilsson och Petter Helge.

Marcus Glad
Serviceansvarig
(Kontor Växjö)

Helén Degerman
Marknadskoordinator/Order
(Kontor Växjö)

Emil Jansson
Säljansvarig Mellersta
(Kontor Sundbyberg)

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

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

emil.jansson@lvi.se
Tel: 470-72 77 13

Hans Henretta
Säljansvarig Norr
(Kontor Sundbyberg)

Martin Zamora Nilsson
Säljansvarig Söder
(Kontor Växjö)

Petter Helge
Marknads- och försäljningschef
(Kontor Växjö)

hans.henretta@lvi.se
Tel: 0470-32 96 80

martin.nilsson@lvi.se
Tel: 0470-72 77 20

petter.helge@lvi.se
Tel: 0470-72 77 10

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.
Vi är certifierade enligt ISO 9001 & 14001.
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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
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Svensk kvalitet – sedan 1978

