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MagniLink Vision Basic HD är en läskamera som erbjuder användare 
med nedsatt syn alla nödvändiga funktioner till ett attraktivt pris. En 
modern och flexibel läskamera som är både med ergonomisk och 
användarvänlig. 

Mycket enkel att använda

Plug and play 
Anslut MagniLink Vision Basic HD till ett
vägguttag, vrid på startknappen – och du
är klar att börja använda din läskamera!

Enkel för alla
MagniLink Vision Basic HD är mycket
enkel att använda, vilket gör den särskilt
populär bland äldre användare.
 
Kontrollvreden är taktila och ergonomiskt
placerade direkt på den integrerade LVI-
monitorn. Den högkvalitativa skärmen är
Low Vision-anpassad med hög ljusstyrka,
god kontrast och färgåtergivning. 
Skärmens yta är matt för att undvika
reflexer. Det går att välja mellan två  
skärmstorlekar, 18,5” eller 23”. 

Stabilt läsbord
MagniLink Vision Basic HD är utrustad 
med ett läsbord i hög kvalitet, som har 
friktionsbromsar i X- och Y-led. Bromsarna

kan användas för större motstånd när läs-
bordet flyttas i sid- och/eller djupled. De 
kan även användas för att låsa läsbordet 
under transport. 

Bildkvalitet och design
Läskameran har en flimmerfri och stabil 
bild med hög kontrast och klara färger.
MagniLink Vision Basic HD är ergonomiskt
utformad för maximal användarvänlighet
och är en enklare version av MagniLink
Vision, som har tilldelats det prestigefulla
designpriset Red Dot Award. 

Funktioner och fördelar
–  Kvalitet till ett attraktivt pris
–  Lättanvänd kontrollpanel med logiska   
 vred eller tryckknappar
–  Integrerad LVI-designad monitor,
 anpssad för användare med nedsatt syn
–  Stabilt och robust läsbord
–  Hög bildkvalitet (HD) med stabil,
 flimmerfri bild
–  Modern LED-belysning för jämn
 ljusnivå över hela läsbordet
–  God ergonomi

MagniLink Vision-serien
MagniLink Vision Basic HD är en prisvärd
instegs-modell i den modulbaserade  
MagniLink Vision-serien, som erbjuder 
flera funktioner och tillval, såsom Full HD-
kamera, datoranslutning, TTS (uppläsning 
av text) och avståndskamera.
Läs mer på www.lvi.se.



 
 

Modell  MagniLink Vision Basic   MagniLink Vision Basic 
   HD 19“   HD 23”

Förstoring  1,7-60x   2,0-60x  

Vikt  11,8 kg   13,5 kg 

Dimensioner  42 x 47 x 57 cm (BxDxH)  42 x 47 x 57 cm (BxDxH) 

Dimensioner, läsbord  42 x 30 cm (BxD)   42 x 30 cm (BxD)

Tekniska 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 

MagniLink Vision Basic HD
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7LVI Low Vision International är en av världens ledande tillverkare av 
synhjälpmedel med uppdrag att göra vardagen enklare för människor  
med synnedsättning.  

Vi är certifierade enligt ISO 14001 &  9001


