
MagniLink Vision Split



MagniLink Vision Split er et læseapparat i høj kvalitet, som  
giver dig mulighed for at dele en monitor mellem et læsekamera, 
et afstandskamera og en computer (PC, Mac og Chromebook), 
hvor skærmen viser et billede af gangen, eller flere på en gang. 
Systemet er perfekt til svagtseende, der har brug for et ergono-
misk hjælpemiddel i høj kvalitet til lange arbejdsdage eller i skole.

Moderne og fleksibel!

En komplet løsning 
MagniLink Vision Split tilbyder et læse-
kamera (FHD) og et motoriseret afstands- 
kamera (HD). Monitoren fås i 23” med fuld 
HD-opløsning. Du kan også bruge din egen 
monitor.
 
Der er god plads til at arbejde under
MagniLink Vision Split. For at få endnu 
bedre fleksibilitet, kan du fravælge læse- 
pladen. Da du kan vælge mellem beslag  
til bord, væg eller loft, kan du anbringe  
dit afstandskamera hvor som helst. 

Overlegen billedkvalitet
Den optimerede skarphed forbedrer både
læsehastigheden og varigheden. LED-
lamperne sidder så de ikke giver reflekt- 
ioner og skygger, og da farvegengivelsen 
er perfekt, er resultatet en overlegen 
billedkvalitet.
 
Optisk centerfokus
Når kameraenes billede ændres ved
zoomning eller billeddeling, vil centrum af
billedet stadig være i centrum. En person
i midten af billedet vil således stadig være
i midten af billedet selv om billedet flyttes
fra bunden- til toppen af skærmen.  

Brugervenlig kontrolpanel
Kontrolpanelet er designet med taktile
knapper, som gør det let at bruge
systemet. Det er muligt at programmere
forskellige kamerapositioner, hvilket gør 
MagniLink Vision Split ideel til f.eks. 
skolemiljøer.

Funktioner og fordele 
– Opdel skærmbilledet mellem compute-  
 ren og læse-/afstandskameraet.  
– Unik optisk centerfokus – billedernes
 centrum forbliver i centrum efter ænd  
 ringer.
– Alle funktioner i ét brugervenligt
 kontrolpanel. 
– Let vægt (kun 8 kg ekskl. skærm), gør
 det let at flytte MagniLink Vision Split. 
– Fodkontakt til hurtigt skift mellem
 kamera(er) og computer. 

Andre muligheder 
– Tilføj slutbrugerkonfigurationssoftware
 for at muliggøre individuelle indstillinger
 for kamerahastighed etc.  
– Kobl til interaktive whiteboards.
– Vælg en model uden læseplade. 
– Vælg væg-/loftsbeslag eller bordholder
 til afstandskameraet. 



Tekniske specifikationer

Produkt: MagniLink Vision Split 
 
HMI-nr: 78663 
 
Forstørrelse læsekamera:   
2,0-60x (23” FHD) 
 
Split-screen-indstillinger: 
Fuld billed/horisontal-vertikal opdeling 
mellem 1-2 kameraer og computer (optisk 
centerfokus bevaret)

Læsekamera opløsning:
FHD 

Afstandskamera opløsning: 
HD

Monitor opløsning:
1.920x 1.080 (23 ”) widescreen (16:9)

Computer opløsning:
1.280x1.024, 60Hz til 1.920x1.080, 
60Hz SVGA til fuld HD

Vægt:
Basisenhed inkl. læseplade: 8 kg 
Skærm: 5,5 kg
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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 Split
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0LVI 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


