
MagniLink TAB



MagniLink TAB er en komplet og mobil tabletløsning med stor 
ydelseog brugervenlig betjening. Dens pladsbesparende design 
gør denideel til brug forskellige steder – perfekt til mennesker  
på farten!

Giver store muligheder!

En komplet løsning 
Systemet er baseret på en Microsoft 
Surface Pro og fungerer lige godt for 
indscannede som digitale dokumenter. 
Brug den som læseapparat med indbygget 
OCR eller som en komplet computer med 
adgang til alt – den giver uendeligt mange 
muligheder!

Brug det interne kamera til at læse, eller det 
eksterne kamera i høj kvalitet til at se på 
både lang afstand og meget tæt på. 
Systemet giver den bedst mulige forud- 
sætning for en velfungerende hverdag. 

Tilslut og nå hele verden
MagniLink TAB tilsluttes nemt til dit netværk 
via WiFi, ligesom du kan anvende forskelligt 
tilbehør tilsluttet med Bluetooth. Internet 
og andre anvendelsesområder ligger blot 
et klik væk – med MagniLink TAB kan du 
nemt kommunikere med resten af verden! 

Fleksibilitet
MagniLink TAB er forsynet med en 
berøringsfølsom skærm med knapper til-
passet svagtsynede. Du kan desuden styre 
enheden med berøringer eller tilsluttet et 
Bluetoothtastatur og styre med genvejs- 
taster. Funktionaliteten kan tilpasses den 
enkelte bruger ved at fjerne og tilpasse 
funktioner. 

Lyt til din tekst
Software med indbygget OCR samt Tekst 
til Tale følger med. Der er flere forskellige
betragtningsmåder tilgængelige, for at 
opnå øget læsehastighed, læseudholdenhed 
og en mere afslappet læsning.  

Virkelig mobil
MagniLink TAB kan foldes sammen og kun 
vejer lidt, starter både nemt og hurtigt – du 
kan stort set begynde at bruge den øjeb-
likkeligt. Det gør den ideel til skolemiljøer 
eller når du har brug for at være mobil.
 



Tekniske specifikationer

Produkt: MagniLink TAB 
 
HMI-nr: 116351
 
Ekstern afstandskamera
 
Forstørrelse:   
0,8-40x (højde 33 cm) 
 
Billedhastighed:    
60 Hz 
 
Længde:   
Kamera og arm: 62 cm 
 
Vægt:   
700 g

Tablet og holder 
 
Model:    
Microsoft Surface Pro 7/8* 
 
Skærmstørrelse:    
12,3”*/13** 
 
Opløsning:    
2736 x 1924*/2880x1920** 
 
Størrelse:    
Sammenfoldet: 36,5 x 30 x 3 cm  
Foldet ud: 23 x 31 x 35 cm 
 
Vægt:   
2,9 kg*/3,0 kg**

MagniLink TAB 2 
MagniLink TAB 2 er baseret på Microsoft Surface 

Pro 8. I forhold til tidligere generationer er  

monteringspladen i MagniLink TAB 2 blevet  

opdateret og det eksterne kamera kommer med et 

USB-C stik. Den tidligere MagniLink TAB er stadig 

tilgængelig til salg i modeller både med og uden 

den medfølgende Microsoft Surface Pro.

* MagniLink TAB, med Microsoft Surface Pro 7 eller tidligere. ** MagniLink TAB 2
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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 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. M
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MagniLink TAB

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


