
MagniLink Vision Basic



 

MagniLink Vision Basic er en forenklet version af et af markedets 
bedste læseapparater, perfekt til den, der bruger kun grund- 
læggende funktioner. MagniLink Vision Basic er et moderne og 
fleksibelt læseapparat designet til hjemmebrug.

Fleksibelt til hjemmebrug!

Plug & play 
MagniLink Vision Basic er klar til brug med 
det samme. Tag enheden ud af kassen, 
sæt ledningen i væggen, og tryk på 
tændknappen.

Taktile kontrolknapper
MagniLink Vision Basic er yderst bruger- 
venlig, hvilket især gør den populær hos 
ældre mennesker. Alle betjeningsknapper 
er gode og taktile og anbragt direkte på 
den integrerede højkvalitets-monitor (23”).

Du skal blot anbringe din bog på læse- 
pladen, indstille forstørrelsesniveauet, 
vælge den ønskede farveindstilling, og så
er du klar til start!

Stabil læseplade
MagniLink Vision Basic er en integreret
enhed med en læseplade i høj kvalitet med
friktionsbremser. Bremserne kan låse 
pladen under transport, eller strammes når 
brugeren ønsker større modstand i bevæ-
gelsen.  

Ergonomi og design
MagniLink Vision Basic HD 23 er ergono-
miskt udformet for bedste brugerven-
lighed, og MagniLink Vision har vundet 
designprisen, Red Dot Design Award. 
Læseapparatet har et flimmerfrit og roligt
billede med høj kontrast og klare farver i
HD-kvalitet. 
 

 

Funktioner & fordele
– God kvalitet til meget attraktiv pris
– Højeste brugervenlighed:
 - plug & play
 - simpelt 3-knaps panel
 - LVI-designet monitor.
– Stabil og robust læseplade. 
– God billedkvalitet med flimmerfrit billede.
– God ergonomi og prisbelønnet design. 
– Moderne LED-belysning for jævnt lys over
 hele læsepladen.

MagniLink Vision-serien
MagniLink Vision Basic en del af Magni-
Link Vision-serien. Læs mere på www.lvi.dk 
ved behov for yderligere funktioner såsom 
afstandskamera, datatilslutning, specialtil-
pasning af funktioner for brugeren (f.eks. 
forskellige paneler/End User Configuration) 
eller oplæsning af tekst.

KONTROLPANELET ER MEGET ENKELT AT BRUGE, MED KUN TRE TAKTILE KNAPPER.



 
 

 

Tekniske specifikationer

Produkt: MagniLink Vision Basic HD 
 
HMI-nr: 88095 
 
Kamera: HD 720p 
 
Forstørrelse: 2,0-60x  
 
Opløsning: 1920x1080

Vægt: 13,5 kg 
 
Skærmstørrelse: 23” 
 
Dimensioner i brug: 42x47x57 cm (BxDxH) 
 
Størrelse af læseplade: 42x39 cm (BxD)   
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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 

MagniLink Vision Basic

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.
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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


