
MagniLink S Premium 2



MagniLink S Premium 2 er det ultimative læseapparat til dig,  
som stiller høje krav på både kvalitet og mobilitet. Det giver  
fremragende billedkvalitet, moderne teknologi og smarte
funktioner. Det er nemt at have med, for eksempel mellem  
hjem og skole eller arbejdsplads – og kan tilsluttes en computer 
eller en skærm. På den måde kan du vælge de funktioner og  
muligheder, der passer til dine behov.

Lille, enkel og mobil
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Både til afstand og læsning
Der er let at skifte mellem afstands- og
læsefunktion. Drej blot kamerahovedet og
vip kameraets linse op, og dit MagniLink S
Premium 2 forvandles til et afstandskamera
på få sekunder.

Let at anvende
Apparatet har et brugervenligt design med
taktil genkendelse af alle vigtige funktioner.
Alle dele er fremstillet med holdbarhed,
genbrug og brugervenlighed for øje.

Minimeret størrelse
De sammenfoldelige støtteben minimerer
størrelsen, og gør det muligt at placere
apparatet tæt ved siden af computeren,
enten på venstre eller højre side.

Fri arbejdshøjde
Arbejdshøjden på 31 cm, der er førende
på markedet, gør det let at vende siden på
store bøger og uhåndterlige ringbind.

Problemfri strømforsyning
Brugeren skal aldrig bekymre sig om
batteristyrken eller forlagte batteriopladere,
da apparatet henter sin strøm fra den
tilsluttede computer.



Med den medfølgende software styrer du læseskærmens  
egenskaber, såsom forstørrelse, kunstige farver og lysstyrke  
så enhedenpasser helt til dig og dine behov. 

Gør den til din!

Lyt til din tekst
Softwaren bruges til at vise billeder fra din
MagniLink S premium 2 på en PC, Mac
eller Chromebook. Som tilvalg til softwaren
findes en tekst-til-tale funktion, TTS (Text To
speech). Med denne funktion er det muligt
at OCR-behandle en tekst og få den læst
højt. Den OCR-behandlede tekst kan vises i
flere forskellige billedvisninger, eksempelvis
ord for ord eller linje for linje, samtidigt
med at teksten er synkroniseret med tale.

Det er både muligt at OCR-behandle en
tekst fra et billede, som du har taget med
din MagniLink S premium 2, og at trække
andre dokumenter ind i programmet
for at få dem OCR-behandlet. Det er
endvidere muligt at klistre tekst direkte ind
i programmet for at få den læst højt. At
få teksten læst højt samtidigt med at man
læser den giver en øget læseforståelse og
udholdenhed i læsningen.

Kompatibilitet
Den medfølgende software er kompatibel
med flere andre forstørrende programmer,
såsom ZoomText og SuperNova.

Platformsuafhængig
Enheden kan anvendes med Windows,
Mac OS og Chrome OS. Hvis du ikke til
koble den til en computer, kan den også
tilsluttes direkte til en billedskærm.

Del din skærm
Med hjælp af softwaren kan du dele
skærmbilledet mellem din computer og
din MagniLink S Premium 2 - perfekt til
skole- og arbejdsmiljø. Tilvælger du et
hardwaresplitsæt kan du også tilslutte et
eksternt afstandskamera, så du får en to-
kameraløsning. Det kan lette skolearbejdet, 
hvis eleven fx behøver at se, hvad læreren 
foretager sig ved tavlen og samtidig se i sin 
lærebog eller i sine noter.





Smarte dockingstationer
Med en dockingstation kan du omdanne
din MagniLink S Premium 2 til et stationært
system, når der er behov for det. At skifte
mellem et docket, stationært system og
et udocket, transportabelt system, tager
få sekunder. Alle dockingstationer leveres
sammen med et eksternt kontrolpanel.
Følgende dockingstationer er tilgængelige:

• Dockningsstation med X/Y-bord
 A3-størrelse med friktionsbremser i
 begge retninger.

• Dockingstation med bordbeslag
 Ideelt når du har en lille arbejdsplads,
 og ønsker at have apparatet samme
 sted på bordet.

• Dockingstation med plade
 Ideelt når du har en lille arbejdsplads,
 men ønsker at være fleksibel med
 hensyn til placeringen.



Produkt: MagniLink S Premium 2 

HMI-nr: 101544 (MagniLink S FHD)
HMI-nr: 101425 (MagniLink S TTS FHD) 

Forbindelse:
USB 3.0 (typ C), HDMI

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

Vægt:
1,9 kg 

Fri arbejdshøjde:
31 cm

Farveindstillinger:
Naturlige farver, 6 kunstige farver

Visningsindstillinger:
Læsning (venstre/højre), afstand, spejl
 
Billedhastighed:
60 fulde digitalformater/pr. sekund

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

Systemkrav:
PC: Windows 7 eller nyere
Mac: Mac OS X 10.6 eller nyere
Chromebook: Chrome OS 59 eller nyere   

* Minimum og maksimal forstørrelse kan konfigureres i EUC-softwaren 

Tekniske specifikationer

Kontakt os,så leder vi digrundt bland tilvalgog tilbehør!



MagniLink S Premium 2

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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LVI Low Vision International er anerkendt som en af verdens førende 
producenter af hjælpemidler til personer med nedsat syn, og vores  
mission er at gøre hverdagen nemmere for sådanne personer.  
 
Vi er certificeret i henhold til ISO 14001 og 9001.

LVI Danmark ApS 
Hørkær 24, st. tv.

2730 Herlev, DANMARK

Tel: +46 (0)57 67 20 99
E-mail: info@lvi.dk 
WWW.LVI.DK


