
MagniLink Zip Premium



Lille og let
MagniLink Zip er nem at folde op og ned, 
og kan fleksibelt gemmes væk når den ikke 
anvendes. Vælger du desuden et batteri, 
bliver enheden en meget fleksibel rejse-
kammerat.

Brugervenlig og ergonomisk
Det integrerede kontrolpanel med taktile 
knapper og drejeknapper er meget nem at 
anvende. Ud over standardtilstanden findes 
en avanceret tilstand for dem, som ønsker 
flere funktioner. Du skifter enkelt mellem 
disse tilstande ved hjælp af kontrolpanelet.

Når du har foldet din enhed op kan du 
indstille skærmen i den højde og vinkel, 
som passer bedst til dig. Stil gerne skær-
men i en position, så du betragter den i 
en 20-graders vinkel nedad. På den måde 

sidder du mere ergonomisk, hvilket er mere 
behageligt for nakke og skuldre. Systemet 
leveres i en praktisk taske som letter tran- 
sport. Tasken har orangefarvede detaljer, så 
du nemmere kan finde lynlåse og lommer.
 
Indbygget afstandskamera
Læsekameraet kan nemt vippes op – og 
vupti har du et afstandskamera! Afstands- 
kameraet passer perfekt til fx skolemiljø, 
hvor eleven skal følge med og se, hvad der 
foregår oppe ved tavlen. Du kan justere 
afstandskameraet både lodret og vandret. 
Med afstandskameraet får du også adgang 
til en spejlfunktion, som kan være praktisk 
hvis du eksempelvis skal lægge makeup 
eller trimme skægget. 

MagniLink Zip udmærker sig ved sin enestående billedkvalitet og  
enkelhed. I modsætning til mange andre sammenfoldelige læse- 
apparater er dette et ægte CCTV med alle dets store fordele.

Portabel og alsidig!





MagniLink Zip kan tilpasses efter hver brugers unikke behov. Den 
fungerer for en række forskellige gøremål på arbejdet, i skolen og  
hjemme – når du fx vil læse dokumenter, se tavlen i klasseværelset, 
løse kryds-og-tværs, lave håndarbejde eller lytte til tekster.   

Tilpas efter netop dine behov!



Glimrende billedkvalitet
Du vælger mellem HD- eller fuldt HD-
kamera. HD-kameraet giver et rigtig godt 
billede og fungerer til de fleste gøremål 
du kan tænke dig. Vælger du et fuldt HD-
kamera bliver billedet endnu skarpere og 
er fx det ideelle valg til dig med RP, da det 
giver den bedste kontrast og meget lav 
initialforstørrelse. 

Tilpasset skærm
Der findes to skærmstørrelser at vælge 
mellem. Den mindre skærm på 13” passer 
til dig, som har behov for at transportere 
enheden eller ofte flytter den rundt. Er du 
derimod ude efter et system, som er mere 
stationært, er skærmen på 17” med et in-
tegreret læsebord det oplagte valg. Skær-
mene har antirefleksbehandlet overflade og 
giver et skarpt billede med høj kontrast.

Behageligt læsebord  
Det integrerede læsebord er stabilt med 
samtidigt tyndt og har friktionsbremser i 
begge retninger. Bordet gør det lettere 
når du flytter rundt med dokumenter ved 
læsning, specielt ved høj forstørrelse. Det 
integrerede læsebord er fabriksmonteret 
og vælges sammen med købet og kan ikke 
tilvælges bagefter. Vælger du en enhed 
uden integreret læsebord, kan du vælge 
det mindre, separate læsebord MLRT-XY. 
Dette bord kan købes efterfølgende.

VÆLG MED ELLER UDEN 
INTEGRERET LÆSEBORD

VÆLG  
SKÆRMSTØRRELSE

VÆLG KAMERA I  
HD ELLER FULD HD



Computertilslutning
Med tilvalget USB/HDMI-tilslutning bliver 
det muligt at tilslutte din MagniLink Zip til 
en computer (PC/Mac/Chromebook). Så  
vises billedet på din computerskærm i 
stedet for på læsekameraets integrerede 
skærm. En af fordelene ved computertil-
slutning er at du kan vælge en tekst-til-tale 
funktion, TTS (Text To speech), og få  
teksten læst højt. At få teksten læst højt 
samtidigt med at man læser den giver en 
øget læseforståelse og udholdenhed i 
læsningen. 

Tilvælg et batteri
Er tanken ofte at skifte plads med din  
MagniLink Zip, eller måske anvende den 
under rejse, kan det være smart at tilvælge 
et batteri. På den måde bliver du mere  
mobil og fleksibel i din anvendelse –  
perfekt for dig, som er på farten!

Fremragende på alle måder
MagniLink Zip placerer sig i forreste række 
inden for moderne teknologi, kvalitet,
brugervenlighed, design og kvalitet!



Produkt:  MagniLink Zip 13”  MagniLink Zip 17”

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

Opløsning:  1600x900   1920x1 080

Forstørrelse:  HD: 1,3-35x, FHD: 1,1-35x HD: 1,7-45x, FHD: 1,4-45x

Batterilevetid:  5-9 timer*   5-9 timer*  

Batteriopladningstid:  Ca. 2,5 timer   Ca. 2,5 timer

Dimensioner, sammanfoldet: 33 x 45 x 9 cm   44 x 47 x 12 cm

Dimensioner, i brug:  33 x 45 x 51 cm   44 x 47 x 56 cm

Vægt:  3,7 kg**   4,3 kg**

Strømkilde:  Batteri/vekselstrøm  Batteri/vekselstrøm

HMI-nr:  Oplysninger om HMI-nummer findes på www.lvi.dk

 

*  Afhængigt af niveauet for lysstyrke/belysning        **Ekslusive batteri og læsebord

 

 

Tekniske specifikationer
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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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3LVI 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


