
MagniLink Vision Premium



MagniLink Vision Premium är en avancerad läskamera som  
förstorar och förstärker text och bild med ett fantastiskt resultat. 
Systemet är ergonomiskt utformat och fullt modulariserat –  
varje användare väljer sin egen kombination. 

Möjligheternas system!



Det är du som bestämmer 
MagniLink Vision är ett moduluppbyggt 
system där du själv väljer vilken 
kombination av kamera, skärmstorlek och 
frontpanel som passar just dig.  

Du väljer även om du vill ha din MagniLink 
Vision Premium med HD- eller Full HD-
kamera. Systemet kan också utrustas med 
en text-till-tal-funktion, TTS (Text To Speech), 
samt datoranslutning och avståndskamera. 

Ergonomisk och enkel att använda 
Systemet är utvecklat för att ge bästa bild, 
vara hållbart och användarvänligt. De  
taktila knapparna eller vreden, beroende 
på vilken kontrollpanel du valt, är fram-
tagna för att underlätta användandet för 
dig med synnedsättning. Du ställer enkelt 
in skärmens höjd och vinkel så att enheten 
passar just dig och även läsbordet är  
ergonomiskt utformat. Den mjukt rundade 
framkanten på läsbordet är bekväm att 
vila händerna på och bidrar till en idealisk 
arbetsposition.

Anpassad skärm 
Skärmen är speciellt framtagen för dig med 
nedsatt syn. Den är antireflexbehandlad, har 
hög kontrast samt naturlig färgåtergivning 
och hög upplösning. 



Lyssna och läs samtidigt
Om du väljer en MagniLink Vision Premium 
TTS är systemet utrustat med inbyggd  
högtalare samt mjukvara för talfunktion så 
du kan få dina texter upplästa. Den upp- 
lästa texten synkroniseras med texten som 
du samtidigt kan läsa på skärmen. Du väljer 
själv hur du vill att texten presenteras,  
exempelvis ord för ord eller rad för rad.  
Du kan också välja att luta dig tillbaka och  
lyssna på hela texten, antingen från hög- 
talaren eller via anslutna hörlurar.

Lätt att använda 
För att OCR-behandla en text och få den 
uppläst använder du den medföljande  
externa handkontrollen – tryck bara på  
den orangefärgade knappen och texten 
omvandlas till tal!

Smarta funktioner 
Du kan också välja att läsa upp text från en 
USB-sticka och enheten kan OCR-behandla  
dokument även om de hamnat snett under 
kameran. Den externa handkontrollen har 
två lägen – enkelt och avancerat, och du 
byter lätt mellan dessa två lägen.

Observera att tillvalet TTS inte kan väljas till 
i efterhand utan måste beställas vid köp då 
högtalaren är fabriksinstallerad. 

Lyssna och förhöj upplevelsen!
Tillvalet Text To Speech erbjuder det bästa av två världar – en hög- 
presterande läskamera och läsmaskin med uppläsning av text i en och 
samma produkt – vilket innebär ökad läshastighet, uthållighet samt  
en mer avslappnad läsning.



Lyssna och förhöj upplevelsen!



Tillvalet Split möjliggör växling och delning av skärmbilden mellan  
läskamera, avståndskamera och dator. Split lämpar sig framför allt 
i arbets- och skolmiljöer.  

Flexibelt med Split

Exemplarisk i skolmiljö
I skolmiljö kan en splitlösning med  
avståndskamera vara till stor hjälp för  
ökad delaktighet. På så sätt kan eleven 
i fråga läsa i sin lärobok med hjälp av 
läskameran, använda sin dator och 
samtidigt se vad läraren gör framme vid 
tavlan med den externa avståndskameran. 

Användarvänlig kontrollpanel 
Kontrollpanelens design med taktila 
knappar gör splitfunktionen enkel att 
använda. Med kontrollpanelen når du flera 
smarta funktioner, som exempelvis enkel 

växling mellan olika bilddelningslägen 
och val av aktiv kamera. Kontrollpanelen 
har tre programeringsbara lägen så 
att du snabbt kan få den motoriserade 
avståndskameran att inta önskad position 
och förstoringsgrad. Bilden från den aktiva 
kameran är tydligt markerad med en 
orange ram på skärmen. 
 
Optiskt centrum
När du ändrar förstoringsgrad eller delnings- 
förhållande på skärmbilden, bibehålls fokus 
i bildens optiska centrum, bildens centrum 
blir därmed aldrig beskuren.



Modell  MagniLink Vision 18,5” MagniLink Vision 23” 

Kamera  HD: 720p, FHD: 1080p HD: 720p, FHD: 1080 

Upplösning  1 366x768  1920x1 080 

Förstoring  HD: 1,7-60x, FHD: 1,5-75x HD: 2,0-60x, FHD: 1,9-90x 

Fri arbetshöjd  11-19,5 cm  11-19,5 cm 

Dimensioner, uppfälld  42x47x57 cm (BxDxH) 42x47x57 cm (BxDxH) 

Vikt läskamera med läsbord 8 kg  8 kg 

Vikt skärm  3,8 kg  5,5 kg

Dimensioner läsbord  42x30 cm  42x30 cm

Tekniska specifikationer

Anpassning på individnivå
EUC (End User Configuration) finns som 
tillval till din MagniLink Vision Premium. 
EUC är en mjukvara som gör det möjligt att 
anpassa systemet till just dina unika behov. 
Funktioner som inte önskas kan tas bort och 
färger, typsnitt, referenslinjer, förstorings- 
nivåer och andra funktioner kan ställas in 
efter egna önskemål. 



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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MagniLink Vision Premium


