MagniLink Voice 2

Give din tekst en stemme!
MagniLink Voice 2 er et oplæsningsapparat med fokus på
enkelthed, høj ydeevne og moderne design. Det er et brugervenligt
oplæsningsapparat, der overstiger forventningerne!

Let at bruge
MagniLink Voice 2 er meget let at bruge –
tryk blot på håndkontrollens orangefarvede
knap, hvorefter teksten omdannes til tale!
Design og funktion i harmoni
Førsteklasses materialer, detaljer og
finish, sikkerhedsforanstaltning, der sikrer
at enheden er lige så stabil, som den er
holdbar. Enheden vil pryde både hjemmet
og kontoret, den vil se godt ud i ethvert
miljø.
Tilpas med tilbehør
Hvis du vælger en enhed med skærmudgang kan du tilslutte en skærm for at se
teksten samtidig med at du får den læst
højt. Det gør det lettere at orientere sig i
dokumentet og forbedrer læseforståelsen.

Vælger du en læsemaskine med batteri,
kan du lytte til dine tekster uanset, hvor du
befinder dig!
Øvrige finesser
– Nem at klargøre, løft kameraarmen, og 		
Voice 2 er klar.
– Kan tilpasses den enkelte bruger, ved at
justere læsehastighed, volumen, audio/
lyd profiler, stemmer, lys og mere.
– Enheden kan bruges i en enkelt profil
eller avanceret profil.
– Automatisk registrering af sprog.
– Særdeles god dybdeskarphed –
optimeret til at læse store bøger.
– Digitale dokumenter på USB kan også
læses højt.
– Stemme feedback til alle funktioner.
– Læser en hel A4-side ad gangen.

–

Tekniske specifikationer
Produkt: MagniLink Voice 2
HMI-nr: 102605 (uden batteri)
HMI-nr: 102605 (med batteri)
Forbindelse:
USB 3.0 (typ C), HDMI
Dimensioner:
Sammanfoldet: 25 x 7,5 x 32 cm
I brug: 25 x 30 x 32 cm

Vægt:
2,4 kg
Batteri (tilvalg):
Driftstid: 5 timer
Standby: 45 timer
Opladningstid: 2,5 timer		

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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