
MagniLink S Premium 2



MagniLink S Premium 2 är läskameran för dig som ställer högsta 
krav på kvalitet och mobilitet. Med MagniLink S Premium 2 får  
du överlägsen bildkvalitet, den senaste tekniken och de smartaste 
funktionerna. Den är också smidig att bära med sig, exempelvis 
mellan hemmet och skolan eller arbetsplatsen och ansluts enkelt 
till dator eller bildskärm. Du väljer själv de funktioner och tillbehör 
som passar just dina behov.

Liten, enkel och mobil!



Läs- och avståndskamera i ett 
Du växlar lätt mellan distans- och läsläge. 
Vänd bara upp kamerahuvudet och öppna 
kameralinsen och läskameran blir en 
avståndskamera på direkten.

Lätt att använda 
Enheten är lätt att sätta upp och är redo 
att användas på några sekunder. De taktila 
knapparna underlättar för användaren både 
vid installation och användning. Enheten är 
utvecklad med hållbarhet, prestanda och 
användarvänlighet i åtanke. 
 
Tar liten plats
Systemet upptar en minimal skrivbordsyta 
tack vare de infällbara stödbenen som tillåter 
att läskameran placeras tätt intill din laptop, 
antingen på vänster eller höger sida. 

Fri arbetshöjd
Med 31 cm fri arbetshöjd blir det enkelt att 
bläddra i stora böcker och pärmar under 
kameran. 

Drivs av datorn
Du behöver aldrig oroa sig för batterinivå 
eller borttappad laddare eftersom enheten 
drivs av datorn.



Lyssna på dina texter
Den medföljande programvaran används för 
att visa bild från din MagniLink S Premium 2 
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, exempelvis ord för ord 
eller rad för rad, samtidigt som texten är 
synkroniserad med tal.  
 
Det går både att OCR-behandla text från 
en bild som du tagit med din MagniLink S 
Premium, 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. 

Plattformsoberoende  
MagniLink S Premium 2 kan användas 
med Windows, Mac OS och Chrome OS. 
Vill du inte ansluta den till en dator kan 
den också kopplas direkt till en bildskärm. 

Dela din skärm
Med hjälp av mjukvaran kan du dela skärm-
bilden mellan din dator och din MagniLink 
S Premium 2 – perfekt för skol- och arbets- 
miljö. Väljer du till ett hårdvarusplit-kit kan 
du också ansluta en extern avståndskamera 
så att du får en tvåkameralösning. Det kan 
underlätta i skolarbetet om eleven i fråga 
exempelvis behöver se vad läraren gör 
framme vid tavlan och samtidigt titta i sin 
lärobok eller i sina anteckningar.

Gör den till din!
Med den medföljande programvaran styr du läskamerans  
egenskaper, som förstoringsgrad, artificiella färger och ljusstyrka  
så att enheten passar just dig och dina behov. 





Smarta dockingsstationer  
Med en dockningsstation omvandlas din 
MagniLink S Premium 2 vid behov till ett 
stationärt system. Du växlar mellan att  
ha enheten i dockningsstationen eller  
fristående på några sekunder. Alla 
dockningsstationer levereras tillsammans 
med en extern kontrollpanel. Följande 
dockningsstationer finns tillgängliga: 

• Dockningsstation med X/Y-bord  
 Bordet är i A3-storlek och har friktions-   
 bromsar i båda riktningarna.

• Dockningsstation med bordsklämma
 Perfekt när du har en liten arbetsyta   
 och vill ha enheten på samma plats på   
 skrivbordet.

• Dockningsstation med platta  
 Idealisk för dig som har ett litet    
 arbetsutrymme och vill vara flexibel  
 med placeringen.

 



Tekniska specifikationer

Modell   
MagniLink S

Anslutningar  
USB 3.0 (typ C), HDMI

Kameraupplösning  
HD: 1280 x 720, FHD: 1920 x 1080

Förstoring  
HD: 1.4x-75x*, FHD: 1.1x-75x*  

Fri arbetshöjd  
Upp till 31 cm (justerbar av användaren)

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

Kameralägen 
Läs (vänster/höger), avstånd, spegel 

Bilduppdatering 
60 digitala helbilder/sekund  

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

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

Vikt  
1,9 kg   

* Minimum och maximum förstoring kan konfigureras i EUC-programvaran 

Kontakta oss  
så lotsar vi dig  

rätt bland tillval  
och tillbehör!

 



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    

WWW.LVI.SE 
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