MagniLink PRO

Tilgængelig arbejdsplads
MagniLink PRO er udviklet med ambition om at blive det ultimative
system for alle professionelle, uanset hvad de laver. MagniLink
PRO er et komplet system, som lige fra starten indeholder de
1 de funktioner, brugerne ønsker – og resten tilbydes som
fleste af
tilbehør til at dække ethvert behov.

Se alt det, du har behov for at se
Højkvalitetskamera med FHD i tilstand for
læse-, afstands og spejltilstand håndterer
alt, hvad du har brug for. FHD-opløsningen
kombineret med en kraftfuld optisk zoom
og en række billedforbedringsteknikker
sørger for, at du altid får et krystalklart,
skarpt og detaljeret billede med
naturlige og fyldige farver ved alle
forstørrelsesgrader.
Fuld valgfrihed
MagniLink PRO kan tilsluttes til PC, Mac
og Chromebook – eller direkte til en skærm
eller et smartboard. Vælg det alternativ,
som passer bedst lige nu og få fuld
valgfrihed i din anvendelse!
Gem arbejdet på læsekameraet
Optag billeder med læsekameraet –
eller optag undervisningstimer med
afstandskameraet, og se dem igen.

Kan bruges overalt
MagniLink PRO er bærbar. Den er nem at
folde sammen og folde ud, så du hurtigt
kan rydde skrivebordet, når du forlader
kontoret. Den leveres også med en taske
til nem transport, f. eks. fra arbejde til
hjemmet. Tilføj et batteri for at få endnu
mere fleksibilitet – så kan du bruge den i
op til 9 timer, uanset hvor du er.
Masser af plads
MagniLink PRO har en arbejdshøjde på
46 cm, hvilket betyder at store bøger og
mapper vil passe under kameraet.

Det er dig som bestemmer
Med den medfølgende software styrer du læseskærmens
egenskaber, såsom forstørrelse, kunstige farver og lysstyrke så
enheden passer helt til dig og dine behov. Og du kan skræddersy
din MagniLink PRO yderligere ved at tilvælge forskelligt tilbehør,
som gør brugen mere fleksibel.

Lyt til din tekst
Den medfølgende software bruges til at
vise billeder fra din MagniLink PRO 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 PRO, 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.

Gør det lettere med et læseplade
Vælg det dockbare og stabile læseplade
med friktionsbremse i X/Y-retning.
Læseplade gør frem for alt læsning af
længere tekster lettere.
Vælg en separat skærm
LVI tilbyder professionelle skærme
tilpasset til personer med nedsat syn.
Designet er tilpasset til MagniLink PRO og
har en række funktioner til nedsat syn, for
eksempel en refleksfri skærm.
Tilslut et eksternt afstandskamera
I visse situationer kan en to-kameraløsning
være ideelt, og så kan du let kombinere¨
din MagniLink PRO med et eksternt
afstandskamera.

Tekniska specifikationer
Produkt: MagniLink PRO
HMI-nr: 88692
Forbindelse:
USB 3.0 (typ C), HDMI
Forstørrelse:
FHD: 1.1x-70x* (23” skærm)
Vægt:
4,2 kg
Fri arbejdshøjde:
42,5-46 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 10.14 eller nyere
Chromebook: Chrome OS 59 eller nyere
Dimensioner:
Sammanfoldet: 33 x 47 x 17 cm
I brug: 33 x 38 x 52 cm

* Minimum og maksimal forstørrelse kan konfigureres i EUC-softwaren

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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