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Se allt du behöver 
Kamera med Full HD i både läs-, avstånds-
och spegelläge möter alla dina behov och 
förväntningar. Enheten är även utrustad 
med en kraftfull optisk zoom och ett 
flertal bildförbättrande tekniker, vilket 
ger en skarp och detaljerad bild med  
naturlig och djup färgåtergivning – oavsett 
förstoringsnivå.

Full valfrihet
Anslut din MagniLink PRO till PC, Mac eller 
Chromebook – eller direkt till en monitor 
eller en interaktiv whiteboard. Välj det 
alternativ som passar bäst för stunden och 
få full valfrihet i ditt användande!

Spara arbetet på läskameran
Du kan också spara dina bilder med 
läskameran och spela in föreläsningar och 
se dem igen – när som helst och var du än 
befinner dig. 

Ta den med dig
Du fäller enkelt och snabbt upp eller ned 
din MagniLink PRO och kan på ett smidigt 
sätt rensa ditt skrivbord innan du går hem 
för dagen. Den medföljande väskan gör 
systemet enkelt att transportera. Väljer du 
dessutom till ett batteri blir du ännu mer 
flexibel och kan använda systemet upp till 9 
timmar utan att behöva ladda enheten.

Gott om arbetsplats
Med upp till 46 centimeters arbetshöjd kan 
du bläddra i större böcker och pärmar helt 
obehindrat under kameran. 

MagniLink PRO är utvecklad med ambitionen att vara det ultimata 
systemet för alla yrkesverksamma användare, oavsett yrke. Redan  
i grundutförandet är systemet komplett och har många av de  
funktioner som efterfrågas på en arbetsplats – och resten erbjuds 
som tillbehör.

För en tillgänglig arbetsplats



Det är du som bestämmer
Med den medföljande programvaran styr du läskamerans  
egenskaper, som förstoringsgrad, artificiella färger och ljusstyrka 
så att enheten passar just dig och dina behov. Och du kan  
skräddarsy din MagniLink PRO ytterligare genom att välja till olika 
praktiska tillbehör för ett smidigare användande. 



Lyssna på dina texter
Den medföljande programvaran används 
för att visa bild från din MagniLink PRO 
på en PC, Mac eller Chomebook. Som 
tillval till mjukvaran finns en text-till-tal-
funktion, TTS (Text to Speech). Med denna 
funktion är det möjligt att OCR-behandla 
en text och få den uppläst. Den OCR-
behandlade texten kan visas i flera olika 
bildvisningslägen samtidigt som texten är 
synkroniserad med tal.  
 
Det går både att OCR-behandla text från 
en bild som du tagit med din MagniLink 
PRO, och att dra in andra dokument i 
programmet för att få dem OCR-behand- 
lade. Det är också möjligt att klistra in text 
rakt in i programmet för att få den uppläst.

Att få texten uppläst samtidigt som man 
läser ger ökad läsförståelse och uthållighet 
i läsandet. 

Kompatibilitet
Den medföljande programvaran är 
kompatibel med flera andra förstorande 
programvaror, som exempelvis ZoomText 
och SuperNova. 





Underlätta med ett läsbord
Välj till det dockningsbara och stabila 
läsbordet med friktionsbromsar i X/Y-
riktning. Läsbordet underlättar vid läsning 
av framför allt längre texter. 

Välj en anpassad skärm
För dig som vill ha en separat skärm har  
vi utvecklat bildskärmar som är speciellt  
anpassade för användare med nedsatt syn. 
De har matt antireflekterande skärm med 
hög ljusstyrka, skärpa och kontrast. 

Anslut en extern avståndskamera
I vissa situationer kan en tvåkameralösning 
vara det idealiska, och då kan du lätt kom-
binera din MagniLink PRO med en extern 
avståndskamera. 

Modell   
MagniLink PRO

Anslutningar  
USB 3.0 (typ C), HDMI

Kameraupplösning  
FHD: 1920x1080

Förstoring  
FHD: 1.1x-70x* (23” skärm) 

Fri arbetshöjd  
46 cm

Färglägen 
Naturliga färger, 6 artificiella färger  
(positiva/negativa)

Bildlägen 
Läs (vänster/höger), avstånd, spegel 

Bilduppdatering 
60 digitala helbilder/sekund

Batteri (tillval) 
Dritfttid: 5-9 h, uppladdningstid: ca 2,5 h  

Kompatibilitet  
PC: ZoomText 10.X eller senare, Dolphin  
SuperNova 12 eller senare, iZoom 4 

Systemkrav   
PC: Windows 7 eller senare 
Mac: Mac OS X 10.14, Snow Leopard  
eller senare 
Chromebook: Chrome OS 59 eller senare

Dimensioner 
Ihopfälld: 33x47x17 cm 
Uppfälld: 33x38x52 cm 

Vikt  
4,2 kg   

* Minimum och maximum förstoring kan konfigureras i EUC-programvaran 

Tekniska specifikationer



LVI Low Vision International är en av världens ledande tillverkare av 
synhjälpmedel med uppdrag att göra vardagen enklare för människor  
med synnedsättning.  

Vi är certifierade enligt ISO 14001 &  9001
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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    
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