
Bærbare  
elektroniske lupper

Til en  
aktiv  

hverdag!



Vores små bærbare elektroniske lupper er alle enkle at bruge, fyldt med

smarte funktioner og nemme at tage med sig – og de øger mulighederne

for et aktivt liv. Stop den i lommen eller tasken og tag den op, når du skal se

tekster og billeder, som f.eks. kort, prismærker eller indholdsfortegnelse.

 
Funktion og størrelse adskiller sig – vælg den enhed, der passer til præcis

dine behov!

Gør din hverdag lettere!  

 

Snow 4,3 
Snow 4.3 er lille, alsidig og brugervenlig! Et håndholdt
læsekamera med en skærm på 4.3”, som er rigtig skarp,
selv ved den laveste forstørrelse og ved bevægelse. Den
er let at bruge og den lille størrelse gør den ideel til
rejsen. 

Snow 4.3. Et rigtig godt kamera med autofokus samt
avanceret billedteknik der giver skarpe billeder, også
selvom du bevæger hånden eller har læsekameraet
indstillet til laveste forstørrelse. Det funktionelle design
betyder, at du kan bruge Snow 4.3 med én hånd og
dermed kan foretage dig flere ting på samme tid.
Kameraet er nemt at tage med i lommen eller i tasken,
når du fx skal købe ind, på apoteket, biblioteket, arbejde
eller hvor du end skal hen. Det udfoldelige støtteben
gør det også perfekt, hvis du skal skrive noget ned og
bruge papir og blyant. 



M5 HD Plus
M5 HD Plus er et håndholdt læsekamera med en skærm
på 5”. Enheden er kompakt designet og forsynet med
en række rigtig gode indstillinger som fx billedlagring,
afstandsvisning og læselinjer. 

På den praktiske touchskærm kan du bevæge dig rundt
på et gemt billede med enten fingrene på skærmen
eller med knapperne. For at lette brugen er M5 HD Plus
kun forsynet med et fåtal af knapper, der giver adgang
til de funktioner og justeringer, der er brug for. M5 HD
Plus er udstyret med kamera til at læse på både nært
hold og på afstand.
 

Snow 7 HD Plus
Snow 7 HD Plus er det første håndholdte læsekamera
på 7”, som kan lagre op til 1000 billeder. Enheden
understøtter også 2-vejs billedoverførsel mellem
læseskærmen og en PC via et USB-kabel. Snow 7 HD Plus
findes i to modeller, enten uden eller med tekst-til-
talefunktion. 

Snow 7 HD Plus er forsynet med kamera til at læse på
nært hold, fx aviser, opskrifter og indholdsfortegnelser
eller på afstand som fx til at se tv. Med den praktiske
Touchskærm kan du bevæge dig rundt på et gemt billede
med enten fingrene på skærmen eller med knapperne. 

Hvis du desuden har valgt en Snow 7 HD Plus med tekst-
til-tale-funktion lettes hverdagen yderligere. Her kan du 
lytte til en tekst, mens man samtidigt læser, det øger både 
læsehastigheden og giver en mere afslappet læsning.



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

LVI Low Vision International er anerkendt som en af verdens  
førende producenter af apparater til svagsynede, med den mission
at skabe nye muligheder for mennesker medsynshandicap.  
MagniLink produkter er udvikletog fremstillet i Växjö, Sverige.  
 
Vi er certificeret efter ISO 14001 & 9001.

Snow 12
Snow 12 er det største læsekamera i vores 
Zoomax-sortiment, der med en skærm på 12” 
føles som en tablet, hvad angår størrelsen. Den er 
meget tynd og behagelig at holde, og den vejer, 
på trods af den store skærm, under et kilogram.  
 
Snow 12 er et meget enkelt og kraftfuldt 
læsekamera med en overlegen skærm i fuld HD-
opløsning, som giver meget skarpe billeder med 
tydelige detaljer og klare farver.  
 
Med den indbyggede tekst-til-tale funktion bliver 
det muligt at lytte til din tekst, hvilket både øger 
læsehastigheden og udholdenheden - og ikke 
mindst giver en mere afslappet læsning. Du kan 
indstille den kunstige tale til flere forskellige 
sprog. 
 
Når du placerer kameraet i det medfølgende 
stativ, får du masser af plads under kameraet, 
hvorved det bliver lettere eksempelvis at skrive 
eller bladre i bøger. 

Bærbare elektroniske lupper

Kontakt  os for mere  information! 

LVI Danmark ApS

Hørkær 24, st. tv.

DK-2730 Herlev 

Tel: 57 67 20 99

E-mail: info@lvi.dk

WWW.LVI.DK
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