
MagniLink Voice 2



Ge röst åt din text!
MagniLink Voice 2 är läsmaskinen med fokus på enkelhet,  
hög prestanda och modern design. Det är den användarvänliga 
läsmaskinen som överträffar förväntningarna!

Enkel att använda 
MagniLink Voice 2 är väldigt enkel att  
använda – tryck bara på handkontrollens 
orangefärgade knapp och texten omvand-
las till tal!
 
Design och funktion i harmoni
Förstklassiga material, detaljer och ytbe-
handlingar garanterar stabilitet såväl som 
hållbarhet. Den stadiga men samtidigt 
nätta formen gör den perfekt att resa med 
och byta plats på. Hemma eller på kontoret 
– MagniLink Voice 2 pryder sin plats i alla 
miljöer!  

Anpassa med tillbehör 
Om du väljer en enhet med skärmutgång 
kan du koppla till en skärm för att se texten 
samtidigt som du får texten uppläst. Detta 

underlättar orientering i dokumentet och 
förbättrar läsförståelsen. Väljer du en läs-
maskin med batteri kan du lyssna på dina 
texter var du än befinner dig!

Övriga finesser 
– Är enkel att starta – lyft bara upp   
 kameraarmen och sätt igång. 
– Anpassas lätt till just dina behov genom   
 justerbar läshastighet, volym, olika   
 ljudprofiler, röster samt ljus med mera.
– Välj mellan två olika användningslägen:   
 Enkelt läge och Avancerat läge. 
– Har automatisk språkidentifiering. 
– Har stort skärpedjup – ger utmärkt   
 resultat även vid skanning av tjocka böcker. 
– Kan även läsa upp dokument från USB. 
– Har talstöd för alla funktioner. 
– Kan skanna in en hel A4-sida åt gången.



– 

Modell  MagniLink Voice 2

Dimensioner  
Ihopfälld:  23x6,5x32,5 cm (BxDxH)   
Uppfälld:  23x31x32 cm (BxDxH) 

Vikt  2,4 kg   

Batteri (tillval)  
Dritfttid:  5 h 
Uppladdningstid:  ca 2,5 h

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    

WWW.LVI.SE 
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MagniLink Voice 2


