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Velkommen
til LVI Danmark
LVI Low Vision International arbejder for at gøre
hverdagen enklere for personer med synsnedsættelse, og vi er i dag en af verdens ledende
producenter af synshjælpemidler.
LVI Low Vision International AB er en af verdens
ledende producenter af forstørrende TV- og datasystemer til svagsynede og tilbyder en bred vifte
af produkter og løsninger for svagsynede til brug
i hjemmet, på arbejdet og i skolen. Blandt andet
kan nævnes CCTV, komplette computerløsninger,
diverse software, daisyafspillere, elektroniske
lupper, oplæsningsapparater og brailleprodukter.
Udviklingen af nye produkter sker i tæt samarbejde
med brugere og professionelle inden for synsrehabilitering. Alle produkterne designes ud fra
grundtanken om brugervenlighed og høje krav til
driftssikkerhed og servicevenlighed. Produkterne
sælges under det registrerede varemærke
MagniLink.
LVI Danmark har nu 5 personer ansat, og vi har et
meget bredere produktsortiment end tidligere,
og det betyder meget for os, at vi i næsten alle
tilfælde kan levere alle de typer af varer, som vore
kunder måtte ønske.
Du kan læse mere om alle vores produkter på
www.lvi.dk.
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MagniLink læseapparater
MagniLink PRO – til en innovativ arbejdsplads
MagniLink PRO er udviklet med ambition om at blive det ultimative system
for alle professionelle, uanset hvad de laver. MagniLink PRO er et komplet
system, som lige fra starten indeholder de fleste af de funktioner, brugerne
ønsker – og resten tilbydes som tilbehør til at dække ethvert behov.
• Det hele passer – MagniLink PRO er førende på markedet hvad angår arbejdshøjde.
Det betyder, at stort set alt (inklusive store bøger og mapper) vil passe under kameraet.

• Alt kan tilsluttes – MagniLink PRO kan tilsluttes til de fleste PC’er og Mac-computere
– eller direkte til en skærm eller et smartboard. Total frihed!

• Alt vises – Højkvalitetskamera med FHD 1080P og 20x optisk zoom håndterer alt hvad
du har brug for og sørger for, at du altid får et krystalklart, skarpt og detaljeret billede.

• Bruges overalt – MagniLink PRO er bærbar. Den er nem at folde ud og nem at folde
sammen, så oprydningen på skrivebordet er hurtig overstået, når du forlader kontoret.
Tilføj et batteri for at få endnu mere fleksibilitet – så kan du bruge den i op til 9 timer,
uanset hvor du er.

• Gemmer billeder & video – Optag billeder eller undervisningstimer og se dem igen.
• OSD – On Screen Display – valgte funktioner bekræftes på skærmen.
• Kraftfuld TTS-software – Scan en hel A4-side på blot et par sekunder og teksten
bliver læst højt. Stemmer (DK + ENG) er inkluderet.

Artikelnumre
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Produkt

Hvis inkluderet i
oprindelig ordre*

Hvis bestilt
separat**

HMI-nr

Kun MagniLink PRO
A Monterbar XY-plade
B Batteri
C TTS Software PC
D TTS Software Mac

MLPRO-FHD
MLPRO-FHD-A
MLPRO-FHD-B
MLPRO-FHD-C
MLPRO-FHD-D

MLPRO-FHD
88692
MLRT-XY		
ML-BAT		
MLS-A102		
MLS-A102-MAC		

Pris
29.500 kr
3.800 kr
1 600 kr
2 500 kr
2 500 kr

læse-, afstandsog spejlkamera

Sammenfoldelig!

TTS

Transportabel - let at tage med dig
rbejdshøjde

Op til 46 cm A
Gennemse frit
store bøger og
ringbind

Programmere
dine egne
funktioner

Afstandskamera - perfekt til møder

Tilslut til Mac eller pc

Perfekt arbejdshjælpemiddel i mange situationer
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MagniLink læseapparater
MagniLink S – smuk, let og bærbar!
MagniLink S kan tilsluttes til en skærm eller computer (PC/Mac) så det er
muligt at se tekst, billeder og objekter med stor forstørrelse. Ved tilslutning
til en computer, kan tekst, billeder og video gemmes – og trykt tekst kan
læses højt.
• Nemt at tage med – MagniLink S er meget let at folde og transportere. En smart
to-i-en-taske, der har rum til tilbehør og en bærbar computer, er inkluderet.

• Tilslut til hvad som helst – PC, Mac, skærm eller interaktivt whiteboard. Komplet frihed!
• Smart Dockingstation – en smart og smidig dockingstation med bordholder eller
XY-plade kan fås som tilbehør. Dette gør MagniLink S både bærbar og stationær.

• Hurtig og smart transmission – USB 3.0 og HDMI giver hurtig og stabil dataoverførsel. MagniLink S får strøm fra computerens USB-port – batteri behøvs ikke.

• Smart afstandskamera – indbygget afstandskamera med imponerende skarphed
selv på lange afstande. Gemmer fotos og videoer og tilbyder også spejlfunktion.

• Kraftfuld TTS software – scan en hel A4-side indenfor sekunder og få den læst op
(ekstraudstyr). Tekst og tale synkroniseret, mens du lytter. Inkl DK + ENG-stemmer.
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Funktion til
venstre-/
højrehåndet
scanner en hel A4-side

Foldeben optager minimal
plads på skrivebordet

Taktile knapper

Smart to-i-entaske inkluderet

Dockingstation,
XY-plade

MagniLink S CM HD
MagniLink S CM FHD
MagniLink S TTS HD
MagniLink S TTS FHD

HMI-nr: 77822
HMI-nr: 101544
HMI-nr: 77826
HMI-nr: 101425

Pris: 26 900 kr
Pris: 27 900 kr
Pris: 29 500 kr
Pris: 30 500 kr

Tilbehør
Docking station, XY-plade

HMI-nr: 78204

Pris: 4 200 kr
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MagniLink læseapparater
MagniLink Zip – bærbart, unikt læseapparat
Bærbare MagniLink Zip excellerer med sin fremragende billedkvalitet og
enkelhed. På trods af sin slanke, bærbare format indeholder den alle funktioner
der er til stede i et stationært, avanceret læseapparat – for eksempel en stabil
XY-plade, referencelinjer og en monitor tilpasset til svagsynede brugere.
• Fantastisk billedkvalitet – i MagniLink Zip kombineres alle vores erfaringer og
viden med den nyeste generation af Fuld HD-kameraer. Resultatet er det bedste billede,
der nogensinde er set i et bærbart læseapparat.

• Fuldt integreret – alt er inkluderet, alt er monteret og kontrolpanelet er logisk og let
at bruge.

• Indbygget afstandskamera – kameraet giver en fantastisk skarphed. Fokus kan
flyttes manuelt, og også spejlfunktion tilbydes.

• Brug den hvor du vil – MagniLink Zip kan udstyres med batteri (ekstraudstyr) for
større frihed og bekvemmelighed for dem, der rejser meget.

Tilbydes med computer tilslutning og kan derfor
leveres med TTS-funktion (læser tekst op) og EUC.
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Enkel og
logisk

Vælg batteri for
fuld frihed!

13” uden læseplade

17” med læseplade
Sammenklappeligt!
Klap sammen og tag med!

MagniLink Zip FHD, 13”
MagniLink Zip FHD, 13” XY
MagniLink Zip FHD, 13” Batteri
MagniLink Zip FHD, 13” XY Batteri
MagniLink Zip FHD, 17”
MagniLink Zip FHD, 17” XY
MagniLink Zip FHD, 17” Batteri
MagniLink Zip FHD, 17” XY Batteri

HMI-nr: 86872
HMI-nr: 86873
HMI-nr: 86874
HMI-nr: 86875
HMI-nr: 86876
HMI-nr: 86877
HMI-nr: 86878
HMI-nr: 86879

Pris: 21 500 kr
Pris: 23 000 kr
Pris: 23 500 kr
Pris: 25 000 kr
Pris: 22 500 kr
Pris: 24 000 kr
Pris: 24 500 kr
Pris: 26 000 kr
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MagniLink læseapparat
MagniLink Vision – mulighedernes system
MagniLink Vision er et avanceret læseapparat for brugere, der prioriterer høj
billedkvalitet og ønsker at skræddersy deres system. Systemet kan tilpasses
til dem, der søger et enkelt og brugervenligt læseapparat, og for avancerede
brugere med meget høje krav til indstillinger og funktioner.
• Gennemtænkt design – form og funktion i harmoni. Ergonomiskt, integreret kontrolpanel med taktile knapper og drejeknapper inden for kort afstand. Fås med en
ergonomisk A3 XY-plade med afrundede kanter, og friktionsbremser.

• Høj tilgængelighed – let at håndtere og bruge.
• Egnet til alle – alle brugere vil få dækket sine behov, med hensyn til fleksibilitet, ved
brug i skolen, i hjemmet eller på arbejdspladsen.

• Høj billedkvalitet – vælg HD eller Full HD-kamera og få billedet præsenteret på en
fuldt Low Vision-tilpasset skærm. Jævn, dæmpbar belysning giver perfekte betingelser for
lysfølsomme brugere.

Med hardware-split og en ekstern afstandkamera er MagniLink Vision et perfekt skolesystem.
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Vision Basic HD 23 –
nem at bruge og
attraktiv pris

Der findes mange
tilbehør, såsom TTS
tekstoplæsning og
computertilkobling
(Split)

MagniLink Vision Basic HD 23
MagniLink Vision HD 18.5
MagniLink Vision FHD 18.5
MagniLink Vision HD 23
MagniLink Vision FHD 23
MagniLink Vision Split Student HD/HD/23
MagniLink Vision FHD TTS 18.5
MagniLink Vision FHD TTS 23

Vælg HD eller Full
HD og en fuld Low
Vision-kompatibel
skærm.

HMI-nr: 88095
HMI-nr: 62402
HMI-nr: 101546
HMI-nr: 62403
HMI-nr: 101547
HMI-nr: 78663
HMI-nr: 102607
HMI-nr. 102608

Pris: 14 900 kr
Pris: 19 500 kr
Pris: 20 500 kr
Pris: 20 500 kr
Pris: 21 500 kr
Pris: 52 000 kr
Pris: 35.750 kr
Pris: 36.750 kr
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MagniLink oplæsningsapparat
MagniLink Voice II – giver din tekst en stemme
MagniLink Voice II er et oplæsningsapparat med fokus på enkelthed, høj
ydeevne og moderne design. Det er et brugervenligt oplæsningsapparat, der
overstiger forventningerne.

Tale til alle funktioner - du kan høre, hvad der sker!
Automatisk sproggenkendelse – få engelsk tekst læst op på engelsk

Bare tryk på den
orange knap og
apparatet konverterer
tekst til tale!
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• Let at bruge
Grundlæggende brug er ekstremt nemt –
bare tryk på den orange knap og apparatet
konverterer tekst 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.

• Mobilitet
Robust, men ekstremt kompakt, den er designet
til rejser og til at flytte rundt med.

• Tilpasset til brugeren
MagniLink Voice II kan tilpasses til den enkelte
bruger ved at justere læsehastighed, lydstyrke,
lydprofiler, stemmer, lys og meget mere – selv
menuen kan konfigureres.

MagniLink Voice II tilbehør:
• Batteri
Batteriet er et højt ydende batteri,
der giver op til 5 timers bærbar drift.

• Monitor output
Med denne indstilling kan den
scannede tekst ses på en skærm, så
det oplæste samtidigt kan ses.

MagniLink Voice II
MagniLink Voice II med batteri

HMI-nr: 102605
HMI-nr: 102606

Pris: 16 800 kr
Pris: 18 800 kr
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Elektroniske lupper
Candy 4 HD II
CANDY 4 HD II er en let, elektronisk video lup med et meget skarpt billede,
som du nemt kan bære med dig i din jakke eller taske. Luppen har kontinuerlig
forstørrelse på 2x – 20x, lettilgængelige kontroller og forskellige farvekombinationer. Alt dette gør CANDY 4 HD II den perfekte ledsager til
studerende, seniorer og andre med nedsat syn.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4.3” Wide TFT LCD skærm og HD 60fps kamera.
Forstørrelses niveau: 1.0x~20x, forstørrelses niveau i læsestativ: 2.0x~8.0x.
5 forskellige farve indstillinger.
Auto og manuel fokus.
5 gemte billeder.
Distance visning understøttet.
3 niveauer skærmlys indstillinger.
LED Lys Indstillinger: Til , automatisk, fra.
Ur understøttet.
Håndtag: 3 Positioner, højre, center, venstre.
Dimensioner: 13.6 x 8.1 x 1.5 cm (uden håndtaget udslået).
Vægt: 256 gr.
Genopladeligt Li-Polymer batteri, kan udskiftes af brugere.
Opladnings tid: 2,5 timer fuldt opladet.
Læsestativ inkluderet.

Candy 4 HD II
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HMI-nr: 82643

Pris: 3 800 kr

Candy 5 HD II
CANDY 5 HD II er en håndholdt elektronisk lup med HD-kamera og en 5”
LCD-skærm, der fungerer lige godt for venstrehåndede og højrehåndede.
Den fungerer også perfekt med en holder, der gør læsning komfortabel, når
den bruges på en bordoverflade.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5” Wide TFT LCD skærm og HD 60fps kamera.
Skærm med refleksfri belægning.
Forstørrelses niveau: 1.0x~22x, forstørrelses niveau i læsestativ: 2.5x~10x.
5 forskellige farve indstillinger.
Auto og manuel fokus.
5 gemte billeder.
Distance visning understøttet.
4 niveauer skærmlys indstillinger.
LED Lys Indstillinger: Til , automatisk, fra.
Ur understøttet.
Håndtag: 3 Positioner, højre, center, venstre.
Dimensioner: 15.4 x 8.9 x 1.75 cm (uden håndtaget udslået).
Vægt: 330 gr.
Genopladeligt Li-Polymer batteri, kan udskiftes af brugere.
Opladnings tid: 3,5 timer fuldt opladet.
Læsestativ inkluderet.

Candy 5 HD II

HMI-nr: 89547

Pris: 6 500 kr
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Daisyafspillere
Victor Reader Stream 2
Lille i størrelse og med mange egenskaber. Download dine
favoritbøger, musik CD’er, MP3’er, e-tekst filer og gem dine egne
mikrofonoptagelser på din Victor Reader Stream. Medbring hele
dit bibliotek overalt og dermed har du det altid inden for rækkevidde.
Tekniske specifikationer

•

•
•

•

Seperat DAISY afspiller kan tilsluttes
State-of-the-art DAISY/MP3/NISO
afspiller
Udskiftelig SD-kort til lagring af bøger,
e-tekst og wav-filer, musik, mikrofonoptagelser og bogmærker
Læse bøger i tekstformat, som f.eks.
Bookshare
Optage med indbygget eller ekstern
mikrofon

•

•
•

Victor Reader Stream 2
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•
•
•
•

Afspille på indbygget højttaler eller
tilsluttet hovedtelefon
USB-port til overførsel af bøger og
musik fra PC
Genopladeligt batteri med op til 15
timers spilletid. Kan udskiftes af bruger.
Leveres med taske og bælteclips
Dimensioner 120 x 70 x 30 mm
Vægt 175 gram

HMI-nr: 76988

Pris: 2 700 kr

Victor Reader Stratus
Alle Victor Reader Stratus modeller er udstyret med store taktile knapper i
høj kontrast, indbygget højttaler og hoved-telefonstik. Der er tale på alle
funktioner, hvilket gør den utrolig brugervenlig.
Transportabel
På grund af det genopladelige batteri og
det indbyggede bærehåndtag kan du tage
din Victor Stratus med dig overalt.

Valgmuligheder
Du kan vælge den simple og meget overskuelige Stratus Basic 4 hvor du har 4 taster
for navigering. Du kan gøre den yderligere
simpel ved at monterer den medfølgende
dækplade, der skjuler de fleste taster, og gør
den endnu lettere at bruge. Eller du kan
vælge den mere avanceret Stratus M12, der
har et 12 tasters navigerings tastatur for mere
avanceret navigering. Den afspiller også
lydbøger fra SD kort eller USB. Derudover er
der indbygget dansk tale og den kan læse
flere typer tekst.

•
•
•

Sleeptimer
Informationstast
“Hvor er jeg” tast

Tekniske specifikationer
•
•
•
•
•
•
•
•

Afspiller DAISY, Audio og MP3 CD
Dimensioner: 22 x 21.6 x 4.8 cm
Vægt: 950 g med batteri
Supporterer DAISY 2.0 og 2.0.2
ANSI/NISO Z39.86 2002/2005 (DAISY 3)
Genopladeligt Li-Polymer batteri
Opladnings tid: 4 timer, driftstid: op til
10 timer
Text-to-speech: Acapela (Stratus M)
afspiller BRF, DOCX, RTF, txt, html, xml

Funktioner
•
•
•
•

Variabel hastighed
Juster afspilningshastigheden så den
passer til dit behov.
Bærbar
Integreret håndtag og genopladeligt
batteri.

Victor Reader Stratus Basic 4
Victor Reader Stratus M 12

HMI-nr: 64369
HMI-nr: 64370

Pris: 3 100 kr
Pris: 3 700 kr
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Daisyafspillere
Blaze EZ
Multi-afspiller med tekstgenkendelse til bøger, musik, dokumenter, podcasts,
optagelser, DAISY og meget mere! Med et tryk på en enkelt knap kan du
komme til musik, medier, dokumenter og trykt materiale.
Transportabel
Med Blaze EZs brede understøttelse af
medier og tekstgenkendelse på stedet
er du sikret en endeløs mængde af
information og underholdning med
et tryk på en knap, f.eks. aviser, bøger,
dokumenter, restaurantmenuer så vel
som DAISY og andre lydfiler. Du kan
skanne og læse trykt materiale med
det samme eller gemme det, så du
kan læse det senere.

Specifikationer

Funktioner og finesser

•
•
•

•

Skan og læs en menu, en artikel i et blad,
en biblioteksbog m.m. bare ved at trykke
på en knap.
Farvetester funktion – få farven på din
skjorte sagt højt.
Direkte adgang til musik, radio og
bøger, Optagelse, navigationog
OCR-skanni
Lyt til DAISY, musik og andre lydbøger
Blaze EZ kan læse og afspille en lang
række filformater, herunder DAISY, TXT,
MP3, MP4, WAV, WMA, WMV, AVI, 3GP,
MPG, M4A TXT, RTF, HTML, HTM, XML,
DOC, DOCX, PDF, EPUB, FB2, PDF m.fl.

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12 GB Flash-hukommelse
1 micro USB, 1 SD-kortlæser
Bluetooth og Wi-Fi: 802.11 b/g/n
Understøtter eksternt USB CD-ROM-drev
OCR tekstgenkendelse: Skan, gem og læs
DAISY-/medie-afspiller/boglæser
Optagelse
Indbygget farvetester program
FM-radio
Ur
Lyd-output: Stereohøjttalere, stik til hovedtelefon
Genopladeligt batteri, 15 h batterilevetid
Størrelse: 11,7x 5,9 x 1,6 cm
Vægt: 136 gr

Blaze EZ
HMI-nr: 84560
Blaze EZ Option Pack			
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Pris: 4 900 kr
Pris: 1 050 kr

Blaze ET
Den Nye Blaze ET er en avanceret multifunktions DAISY enhed med kamera
til OCR tekstgenkendelse, afspil og lyt til Musik, Dokumenter, Podcasts, DAISY, optagefunktion, radio, WIFI og meget mere!
Transportabel

Specifikationer

Blaze ET sætter en ny standard for mobile
DAISY afspillere. HIMS har bogstaveligt
rystet posen, og den nye Blaze ET har
mange praktiske funktioner. For første gang
kan du som bruger få en mobil enhed med
suveræne DAISY egenskaber og integreret
kamera til genkendelse af tekst hvor end du
befinder dig. I sidste nye version af Blaze ET
har vi fået tilføjet en farvetester, ved hjælp
af det indbyggede kamera kan du sikre dig
at dit tøj matcher i farver.

•
•
•
•
•

Funktioner og finesser
•

•
•
•
•
•

Med et knaptryk kan du genkende tekst
og få det læst op – brug till menuer på
restauranten, artikler, bøger etc.
Let at finde knapper til musik, Radio, boglæsning, OCR og optagefunktion.
Numerisk tastatur for at bogmærke og
navigere i dine tekster.
Afspil DAISY, musik og lyd bøger.
FM Radio, UR (med alarm), lommeregner, Memo, kopier, indsæt og mere
Blaze ET kan læse og afspille en masse
forskellige filtyper bl.a. DAISY, TXT,
BRL, MP3, MP4, WAV, WMA, WMV, AVI,
FLAC, 3GP, TXT, RTF, HTML, HTM, XML,
DOC, DOCX, PDF, og mange flere…

•
•
•
•
•
•

Flash hukommelse 16 GB (12 tilgængelig)
1 mikro USB, 1 SD slot.
Bluetooth
Wi-Fi: 802.11 b/g/n
Supportere eksternt CD-ROM drev via
USB
OCR: Tag billede, gem eller læs, gem
som billede eller tekst.
Daisy afspiller/medie afspiller/boglæser
Genopladeligt Lithium Polymer batteri
med mere end 17 timers batterilevetid
4.5 timer om at lade fuldt op.
Størrelse: 116.7 x 58.9 x 16.3 mm
Vægt:138g

Blaze ET
HMI-nr: 87903
Blaze ET Option Pack			

Pris: 5 900 kr
Pris: 1 050 kr
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Braille punktnotatapparater
Braille Sense U2 / Braille Sense U2 Mini
Braille Sense U2 er det ideelle notatapparat og kommunikationshjælpemiddel
til hjem, arbejde eller skole/uddannelse, hvad enten du har enkle eller komplicerede krav og behov. Vælg U2 med 32 cellers punktdisplay hvis punktskriften
er det primære medium og U2 Mini med 18 celler hvis tale er vigtigere end
punktskrift.
Menu- og kommandostruktur er logisk, og
menupunkter, der ikke bruges kan skjules.
Braille Sense U2/Mini rummer mange af
de funktioner som findes i Microsoft Word
og andre tekstbehandlingsprogrammer.
Understøtter brl-, txt-, rtf- og doc-filer og kan
læse docx- og pdf-filer. Avancerede formaterings- og layoutfunktioner, filstyring (der
fungerer som Windows Stifinder) og mulighed for at udskrive på både sort- og punktprinter findes også. Filer kan overføres via
USB, SD-kort, Bluetooth eller netværk.
Fuldt videnskabelig lommeregner, Excelviser og indbygget LCD-display (U2) gør
enheden velegnet til brug i skoler. Kan også
tilsluttes en computerskærm.
Der er funktioner der letter dagligdagen:
indbygget DAISY-afspiller, kalender,
adressebog, databaseprogram til egne databaser, internet via trådløst/kablet netværk
eller med et 3G USB-modem. U2 har indbygget mailprogram, DropBox, Twitter, to
forskellige browsere og andre internetværktøjer. Hovedtelefon/højttalere kan tilsluttes
ved hjælp af stik på forsiden eller Bluetooth.
Braille Sense U2 Mini
Braille Sense U2
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Specifikationer
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

18/32 (U2 Mini/U2) cellers punktdisplay,
Braille tastatur.
Tre USB-porte samt en mini-USB for
tilslutning til computer, netværksport,
SDHC-kortlæser, Bluetooth.
Indbygget LCD-display (ej Mini), som
kan vendes, VGA-udgang til tilslutning
af ekstern skærm (U2/U2 Mini)
Indbygget GPS, kompas, Daisy- og MP3
afspiller samt FM radio.
17 timers batterilevetid
32 GB intern flash hukommelse
1 Ghz. Processor.
Vægt 924g (U2), 425g (U2 Mini).
Størrelse U2: 25 cm x 12,8 cm x 3,9 cm,
U2 Mini: 17,2 cm x 9 cm x 2,7 cm.
Taske medfølger.

Braille Sense U2 Mini: 18 celler
HMI-nr: 77150
HMI-nr: 77151

Pris: 31 900 kr
Pris: 49 900 kr

Braille Sense Edge
Braille Sense Edge er et kraftfuldt og alsidigt punkt-display med indbyggede
notatfunktioner. Forbind den til en computer eller mobiltelefon via Bluetooth
det kan bruges hele dagen uden at skulle have opladet batteriet. Forbindes
apparatet via USB kabel, oplades apparatet via computeren.
Skriv noter og tekster, og gem dem på
SD-kortet. Du kan bruge Braille EDGE sammen med SD-kort på op til 32 Gb., nok til
tusindvis af bøger og dokumenter, som du
kan læse hvor som helst.

•

•
•

Specifikationer
•
•
•

Specifikationer
40 cellers punktdisplay, Braille tastatur.
Indbygget USB, Bluetooth og SDHC
kortlæser (32 Gb.)

•
•
•

Følgende programmer følger med –
Notepad, kalender, alarm, stopur, ur og
lommeregner.
20 timers batterilevetid.
Kan tilsluttes computer og er
kompatibel med alle gængse
skærmlæseprogrammer samt iPhone og
Mobil Tale / Talks.
Vægt 785g.
Størrelse: 31 cm x 10 cm x 2.3 cm.
Taske medfølger.

Smart Beetle
Smart Beetle har 14 celler og du kan tilslutte op til 5 bluetooth enheder samtidigt (6 med det medfølgende kabel). Smart Beetle er kompatibel med
NVDA, JAWS, Windows-Eyes, SuperNova og VoiceOver til Mac. På mobilsiden også Mobilespeak, Talks, BrailleBack til Android og VoiceOver til iPhone.
Smart Beetle har Perkins tastatur der kan
emulere et QWERTY tastatur, batteri (holder
i op til 24 timer), lydinfo om status på batteri/tilsluttede enheder.
Braille Sense Edge 40
Smart Beetle

•
•
•
•

Braille display: 14 celler (Perkins layout)
2 scroll- og 4 funktionsknapper
5 stk Bluetooth-enheter og 1 USB
Størrelse: 149*86*27 mm. Vægt: 280g
HMI-nr: 77149
HMI-nr: 87902

Pris: 23 900 kr
Pris: 10 500 kr
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Punktprintere
Index punktprintere
Index punktprintere kan tilsluttes til computeren på flere måder. Ud over
printer- og serielle porte er USB og netværksport inkluderet. Punktprinteren
kan tilsluttes direkte til netværket med sin egen IP-adresse via
netværksporten.
Winbraille PRO indgår i alle Index punktprintere. Winbraille PRO er et punktkonverteringssoftware, der gør det muligt at udskrive braille fra Windows-programmer. Konverteringen
kan være fuldt automatiseret og tekst kan vises og redigeres, enten som sort blæk eller Braille.
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Index Basic-D
En flot punktprinter, der udskriver hurtigt,
omkring 300 sider i timen. Basic-D er nem
at bruge, fordi den har knapper markeret
med både sort og braille-skrift. Bruges
til dobbeltsidet endeløse baner. Som
tilbehør tilbydes støjkabinet, både bordog gulvmodel. Basic-D er den mest solgte
punktprinter i verden.

Index Everest
Let at bruge og hurtig dobbeltside
punktprinter med enkeltsider til læsning.
Som ekstraudstyr tilbydes støjkabinet som
gulvmodel. LVI tilbyder også punktpapir i
forskellige formater, som fx A4.

Braille Box
En veldesignet punktprinter med lavt
støjniveau og høj skrivehastighed. Braille
Box skriver omkring 800 sider i timen og
har plads til 400 ark, med andre ord den
bedste punktprinter til større mængder.

Index Basic-D
Index Everest-D
Index Braille Box

HMI-nr: 70052
HMI-nr: 70053
HMI-nr: 70054

Pris: 18 200 kr
Pris: 25 200 kr
Pris: 86 500 kr
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Programmer til PC
ZoomText
ZoomText Magnifier

ZoomText Fusion

En af verdens mest populære forstørrelsesprogrammer, med en forstørrelse på
1,25 - 60 gange. Se alle dine programmer
i en forstørrelse der passer dig, vælg
kontraster og farver i dine programmer
så du får det optimale ud af din PC i
hverdagen.

ZoomText Fusion er udviklet til brugere
med stort eller degenerativt synstab og
tilbyder de funktioner og fordele der findes
i ZoomText Magnifier / Reader, samt en
skærmlæser. Ideel til dem, der ønsker en
problemfri overgang fra skærmforstørrelse
til skærmlæsere.

ZoomText Magnifier/Reader
En komplet løsning med forstørrelsesprogrammer og talesyntese. Se og hør,
hvad du gør i alle programmer og hvile dine
øjne, når du får dokumenter, websider og
e-mail læst højt i baggrunden – eller gem
tekster som lydfiler og overfør dem til din
tablet / telefon.

ZoomText Magnifier CD
ZoomText Magnifier USB
ZoomText Magnifier/Reader CD
ZoomText Magnifier/Reader USB
ZoomText Fusion
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HMI-nr: 18400
HMI-nr: 70039
HMI-nr: 34559
HMI-nr: 70040
HMI-nr:

Pris: 2 300 kr
Pris: 2 900 kr
Pris: 3 250 kr
Pris: 3 900 kr
Pris:

iZoom
iZoom er en prisvenlig software, der kombinerer forstørrelse og tale og er nem
at bruge. Stemmer på dansk og engelsk fra Nuance er inkluderet. iZoom giver
en klar tekst, uanset forstørrelse. Programmet viser websider og e-mail på en
enkel måde med”SmartAlign”, en funktion der ikke kræver at du er nødt til at
rulle horisontalt eller læse punkter, som rækker ud over vinduet.
En af fordelene ved iZoom USB er, at den
starter med det samme – uden installation.
Det er derfor muligt at bruge iZoom på enhver
computer, selv på offentlige steder, som ellers
har en tendens til at blokere for installation

iZoom (PC)

af nye programmer. Dine indstillinger såsom
forstørrelse eller farve gemmes også automatisk på USB-hukommelsen, når du skifter
computere.

HMI-nr: 62404

Pris: 3 400 kr
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Programmer til PC
Dolphin Guide – viser vejen til pc’en
For mange mennesker er det at bruge en computer skræmmende, og de
ved ikke, hvordan de kommer i gang med at bruge den. Med Dolphin Guide
kan de hurtigt komme i gang med at bruge deres computer for at fx kommunikere med familien og venner via e-mail, scanne deres breve og få dem læst.
Dolphin Guide – alt du har brug for

Med Dolphin Guide kan du...

Programmet starter automatisk når computeren startes, og man kommer som bruger
aldrig i forbindelse med Windows. Guide er
nemt og overskueligt opsat med enkelte
menuer. Uanset om du er ved at skrive en
e-mail, bruge kalenderen, surfe på nettet
eller andre ting, så hjælper Guide dig
igennem opgaven på en nem måde.

•
•
•

Sende, modtage og læse e-mail
Scan og læse trykt tekst.
Skrive breve og andre dokumenter

•
•
•

Lytte til radiostationer via internettet
Afspille dvd’er, cd’er og MP3
Download feeds fra internettet

•
•
•

Administrer din kalender/kontakter
Forstørre dokumenter og billeder
Bruge stavekontrol og ordbog

•
•

Bruge regnemaskine
Surf på internettet

Tale og forstørrelse er indbygget i programmet, så teksten i menuerne kan blive vist i
den ønskede størrelse. Der er også indbygget talesyntese der læser menuer og hvad
du skriver på skærmen.
Guide har desuden et indbygget hjælpesystem, som du altid kan få adgang til ved
at trykke på F1 tasten.
Guide er en perfekt løsning for dem der har
lidt eller ingen tidligere erfaring med computere, men ønsker at bruge en computer.

Perfekt løsning til uerfarne computerbrugere

Dolphin Guide
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HMI-nr: 70046

Pris: 4 900 kr

Stemmer
Infovox4
Infovox4 er en innovativ og praktisk alt-i-én løsning til brug på flere forskellige
computere. Den indeholder Acapela talesyntese, der med klar og behagelig
stemme læser tekstbaseret information. Infovox4 giver brugeren en bærbar
USB-løsning, og tre lokale installationer af samme produkt
Infovox4 har en bred vifte af mandlige og
kvindelige stemmer, i alt 50 stemmer i 24
forskellige sprog. Herunder de danske
stemmer Mette og Rasmus. Det giver
mulighed for at tilegne sig information på

andre sprog, og at du får chancen for at
lære et nyt sprog. Softwaren er også tilgængelig for Mac-computere,
Infovox iVox.

Stemmer – lyt til din favorit
LVI tilbyder mange forskellige, talesynteser i høj kvalitet, der kan bruges i din
skærmlæsersoftware.
•
•
•
•
•
•

Mads (Ivona)
Naja (Ivona)
Carsten
Ida
Mette (Infovox)
Rasmus (Infovox)

Infovox4 (PC)

HMI-nr: 79268

Pris: 3 500 kr

Stemme, Mads (Ivona)
Stemme, Naja (Ivona)
Stemme, Carsten
Stemme, Ida

HMI-nr: 88097
HMI-nr: 88098
HMI-nr: 46801
HMI-nr: 62000

Pris: 550 kr
Pris: 550 kr
Pris: 1 550 kr
Pris: 775 kr
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Programmer til Mac
ZoomText Mac
Forstørrelse software til Mac, der giver op til 36x forstørrelse af alt det, der
vises på skærmen. Let at bruge og der tilbydes rabat til dem, der allerede har
en ZoomText licens til pc’en.
Fleksibel Forstørrelse
Komplet udvalg af forstørrelses niveauer op
til 36x. Niveauer inkluderer: 2x til 8x i trin på
1, 10x til 16x i trin på 2, og 20x til 36x i trin
på 4. For dem, der bare har brug for lidt løft
af forstørrelse, der er fraktioneret beføjelser
1,1-2,0 i trin på 1, sammen med 2,5x.
Skrifttype udglatning
High definition udglatning af tekst for ekstra
læsbarhed.
Billede Skærpning
Vores brugerdefinerede udjævningsteknikker
viser billeder skarpere på alle forstørrelses
niveauer.

Innovative Tale Egenskaber

for at høre websider, e-mail og andre
elektroniske dokumenter. Du kan også læse
fra en fil eller udklipsholderen.
Desuden findes også
• Sporing - zoom vinduet kontroller automatisk, hvad du prøver at se på skærmen.
• Zoom Windows – lens/fuld skærm
• Forbedrede skærm farver med syv
høj kontrast farve tilstande: Inverter
Lysstyrke, Reverse Video, Sort på Hvid,
Hvid på Sort, Blå på Beige, Gul på Sort
og Gul på Blå.
• Justering af størrelsen og farven på musemarkøren og tekstmarkøren gør dem
meget lettere at se og følge på skærmen.
Valgfri mussemarkør gør markøren endnu
nemmere at se.

Fokus Echo og Mus Echo giver dig kontrol
over, hvordan talens information læses op
for dig, uanset om du bruger musen eller
tastaturet.
Læser
Et værktøj, som udvider det vigtige indhold
fra en internetside og læser det op for dig
ved hjælp af en af de indbyggede stemmer,
du allerede har på din Mac. Brug Reader

ZoomText Mac
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HMI-nr: 83142

Pris: 2 600 kr

Tilbehør
Bord
LVI kan tilbyde flere typer af borde til dit CCTV, så du
kan sikre dig at du sidder korrekt foran dit CCTV system.
Bordene findes i flere udformninger, både med mekanisk
og elektrisk højdejustering så du kan tilpasse det til din
arbejdsplads. Den mest anvendte model i Danmark er
nedenstående model F26, den er højdejusterbar og har
et sidebord der kan køres ud til valgfri side.

Monitor arm

Robust, fleksibel skærm arm, velegnet til LVI skærme.
Bordklemme er inkluderet.

Læsestativ
Et dårligt syn giver ofte en kort læseafstand. Læsestativet
muliggør en mere bekvem læsning. Læsestativet er udført
som to justerbart vinklede aluminiumsplader med en forskydelig stålplade, Der medfølger 4 magneter, som kan hæfte
papir og andet til stålpladen. Vægten er 2 kg og størrelsen
er 38 x 31 cm.

F26 CCTV bord

Monitor arm
Læsestativ

HMI-nr: 26729
HMI-nr: 42533
HMI-nr: 33534

Pris: 1 600 kr
Pris: 1 650 kr
Pris: 1 050 kr
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Tilbehør
Tastaturer
LVI Danmark sælger tastaturer fra den danske producent LogicKeyboard. Vi
har både tastaturer til Windows og Mac og et Blutooth tastatur til brug med
din iPhone eller iPad. Alle er synshandicap venlige med tydelige store taster
og stor kontrast.
LogicKeyboard™ NERO

LogicKeyboard™ BT

Tastatur med ekstra store tegn og bogstaver
designet til personer, der har et synshandicap
eller blot har svært ved at se og bruge et
normalt tastatur. Tastaturet har 2 stk USBporte og 3 taster hvormed du kan styre lyden
på din PC og åbne ”Denne computer”. Tastaturet kræver ingen installation. Der følger
en LogicLight LED lampe med tastaturet.

Logic Keyboard for iOS / smartphones.
Kompakt, trådløst tastatur fra LogicKeyboard,
som forbindes til Apple iOS smartphones,
tablets m.v. via Bluetooth. Hvid skrift i store
typer på sorte taster, eller sort skrift på hvide/
gule taster. Måler 430 x 113 x 17 millimeter.
Bruger to stk. batterier i størrelse AAA (også
kaldet LR03), som medleveres.

LogicKeyboard NERO. Hvid på sort.
LogicKeyboard NERO. Sort på hvid.
LogicKeyboard NERO. Gul på sort.
LogicKeyboard NERO. Sort på gul.

HMI-nr: 73527
HMI-nr: 73528
HMI-nr: 73526
HMI-nr: 73529

Pris: 600 kr
Pris: 600 kr
Pris: 600 kr
Pris: 600 kr

LogicKeyboard BT. Hvid på sort.
LogicKeyboard BT. Sort på hvid.
LogicKeyboard BT. Gul på sort.
LogicKeyboard BT. Sort på gul.

HMI-nr: 84364
HMI-nr: 84363
HMI-nr: 84365
HMI-nr: 84366

Pris: 672 kr
Pris: 672 kr
Pris: 672 kr
Pris: 672 kr

LogicKeyboard Mac. Hvid på sort.
LogicKeyboard Mac. Sort på hvid.
LogicKeyboard Mac. Sort på gul.

HMI-nr: 84360
HMI-nr: 84359
HMI-nr: 84362

Pris: 670 kr
Pris: 670 kr
Pris: 670 kr

LogicKeyboard Astra. Hvid på sort. Baggrundslys.

HMI-nr: 101846

Pris: 750 kr
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LVI Low Vision International – helps you see!
LVI Low Vision International er en af verdens ledende producenter af visuelle
hjælpemidler, med missionen at gøre livet lettere for mennesker med synstab.
LVI har over 35 års erfaring i udvikling af hjælpemidler til mennesker med
synstab. Vi tilbyder løsninger til hjemmet, arbejdspladsen og skolen. På
hovedkontoret i Växjö, Sverige, sker alt fra udvikling til færdigt produkt og
i Danmark tilbyder vi salg, service og support. Vi er certificeret i overensstemmelse med ISO 14001 & 9001.

Kontakt
LVI Danmark ApS
Hørkær 24, st. tv.
DK-2730 Herlev
Telefon: 57 67 20 99
E-mail: info@lvi.dk

WWW.LVI.DK
Claus Jakobsen
E-mail: claus@lvi.dk
Martin Andersen
E-mail: martin@lvi.dk
Johnny Kosack
E-mail: johnny@lvi.dk
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Bue Vester Andersen
E-mail: bue@lvi.dk
Keld Salinkas
E-mail: keld@lvi.dk
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