
MagniLink Vision Premium



 

MagniLink Vision Premium Fuld HD med en monitor på 23“ er en 
avanceret læseapparat der forstørrer og forbedrer tekst og billeder 
med et fantastisk resultat. Systemet er meget brugervenligt og  
ergonomisk designet. 

System med muligheder!

Høj billedkvalitet 
MagniLink Vision Premium Fuld HD har 
en utrolig høj billedkvalitet. Kameraet er 
virkelig i toppen hvad angår opløsning, 
skarphed og farveglans.

Nem at bruge
Enheden er meget nemt at bruge – du 
skal blot anbringe din bog på læsepladen, 
indstille forstørrelsesniveauet, vælge den 
ønskede farveindstilling, og så er du klar  
til start.

Brugerdefineret monitor
MagniLink Vision Premium Fuld HD har en 
højkvalitets monitor på 23“, som er specielt 
udviklet til brugere med nedsat syn, med 

fremragende skarphed og kontrast. Alle 
betjeningsknapper er gode og taktile og 
anbragt direkte på den integrerede moni-
tor. Vælg panel med tre drejeknapper eller 
fem trykknapper. Systemet er også til-
gængelig med et eksternt kontrolpanel. 

Ergonomisk
Nyd den ergonomiske læseplade, der giver 
en behagelig håndledsstøtte takket være 
den afrundede forkant. Læsepladen har 
to friktionsbremser. Bremserne kan låse 
pladen under transport, eller strammes når 
brugeren ønsker større modstand i bevæ-
gelsen. MagniLink Vision Premium Fuld HD 
har også moderne LED-belysning for jævnt 
lys over hele læsepladen.



 
 

 

Tekniske specifikationer

Produkt: MagniLink Vision Premium FHD 
 
HMI-nr: 101547 
 
Kamera: 
FHD 1080p 
 
Forstørrelse:   
1,9-90x  
 
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 Premium

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.

M
ag

ni
Li

nk
 V

is
io

n 
Pr

em
iu

m
 2

02
01

20
9

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


