
MagniLink Zip Premium



Liten och lätt
MagniLink Zip är enkel att fälla upp och ned 
och kan smidigt stuvas undan då den inte 
används. Väljer du dessutom till ett batteri 
blir enheten en mycket smidig reskamrat. 

Användarvänlig och ergonomisk
Den integrerade kontrollpanelen med 
taktila knappar och vred är mycket enkel 
att använda. Förutom standardläget finns 
ett avancerat läge för dem som önskar fler 
funktioner. Du växlar enkelt mellan dessa 
två lägen med hjälp av kontrollpanelen.

När du fällt upp din enhet kan du ställa in  
skärmen i den höjd och vinkel som passar 
just dig bäst. Ha gärna skärmen i ett läge 
så att du tittar på den i en 20-gradig vinkel 
nedåt. På så sätt sitter du mer ergonomiskt, 
vilket är skonsammare för nacke och axlar. 

Din MagniLink Zip levereras i en praktisk  
väska som underlättar vid transport. Väskan 
har orangefärgade detaljer så att du lättare 
hittar exempelvis dragkedjor och fack.
 
Inbyggd avståndskamera
Läskameran kan enkelt fällas upp – och  
vips har du en avståndskamera! Avstånds-
kameran passar perfekt i exempelvis skol-
miljö då eleven behöver följa med och se 
vad som händer framme vid tavlan. Du kan 
justera avståndskameran både horisontellt 
och vertikalt. Med avståndskameran får du 
också tillgång till en spegelfunktion som 
kan vara lämplig om du exempelvis ska 
lägga makeup eller trimma skägget. 

Portabla MagniLink Zip utmärker sig med sin enastående  
bildkvalitet och enkelhet. Samtidigt erbjuder den alla egenskaper 
och funktioner som finns i en avancerad läskamera.

Portabel och mångsidig!





MagniLink Zip går att anpassa efter varje användares unika behov. 
Den fungerar lika bra på arbetet och i skolan som hemma. Enheten 
är en stor hjälp när du exempelvis vill läsa olika dokument, se tavlan 
i klassrummet, lösa korsord, handarbeta eller lyssna på texter.   

Anpassa efter just dina behov!



Utmärkt bildkvalitet
Du väljer mellan HD- eller Full HD-kamera. 
HD-kameran ger en riktigt bra bild och 
fungerar för de flesta ändamål du kan tänka 
dig. Väljer du en Full HD-kamera blir bilden 
ännu skarpare och är exempelvis det idea-
liska valet för dig med RP, då den ger bästa 
kontrast och mycket låg initialförstoring. 

Anpassad skärm
Det finns två skärmstorlekar att välja mellan. 
Den mindre skärmen på 13” passar dig 
som behöver transportera eller byta plats 
på enheten ofta. Är du däremot ute efter 
ett system som är mer åt det stationära 
hållet är skärmen på 17” med ett integrerat 
läsbord det självklara valet. Skärmarna har 
antireflexbehandlad yta och ger en skarp 
bild med hög kontrast.

Bekvämt läsbord 
Det integrerade läsbordet är stabilt men 
samtidigt tunt och har friktionsbromsar i 
båda riktningarna. Bordet underlättar då 
du flyttar dokument vid läsning, speciellt 
vid hög förstoring. Det integrerade läsbor-
det är fabriksinstallerat och väljs i samband 
med köp och kan inte väljas till i efterhand. 

Väljer du en enhet utan integrerat läsbord 
kan du välja till det mindre separata läsbor-
det MLRT-XY som också har friktionsbrom-
sar. Detta bord kan köpas till i efterhand.

VÄLJ MED ELLER UTAN  
INTEGRERAT LÄSBORD

VÄLJ STORLEK  
PÅ SKÄRM

VÄLJ KAMERA I 
HD ELLER FULL HD



Datorkoppling
Med tillvalet USB/HDMI-anslutning blir  
det möjligt att ansluta din MagniLink Zip 
till en dator (PC/Mac/Chromebook). Då 
visas bilden på din datorskärm istället för 
på läskamerans integrerade skärm. En av 
fördelarna med datoranslutning är att du  
nu kan välja till en text-till-tal-funktion,  
TTS (Text To Speech) och få texten uppläst. 
Att lyssna på texten samtidigt som du läser 
ger ökad läsförståelse och uthållighet i 
läsandet. 

Välj till ett batteri
Är tanken att byta plats på din MagniLink 
Zip ofta, eller kanske använda den under 
resa kan det vara smart att välja till ett  
batteri. På så sätt blir du mer mobil och 
flexibel i ditt användande – perfekt för dig 
som är i farten!

Berättelser från vardagen
Läs gärna våra kunreferenser på lvi.se där 
ett par användare berättar hur de använder 
sin MagniLink Zip i sin vardag! 



Modell  MagniLink Zip 13”  MagniLink Zip 17” 

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

Upplösning  1600x900   1920x1 080 

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

Batteri, drifttid  Upp till 5 h   Upp till 4,5 h   

Batteri, uppladdning  ca 2,5 h   ca 2,5 h 

Dimensioner, ihopfälld  33x45x9 cm   44x47x12 cm 

Dimensioner, uppfälld  33x45x51 cm   44x47x56 cm 

Vikt  från 4,4 kg    från 5,1 kg 

Strömkälla  Batteri eller AC   Batteri eller AC 
 

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 

LVI 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
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