
MagniLink Vision

Reddot award

– altijd een lengte voorsprong



MagniLink VisionMagniLink Vision

2

MagniLink Pro

De MagniLink Vision is een geavanceerde beeldschermloep met een 
bekroond ontwerp*. De MagniLink Vision vergroot en verbetert elke tekst of 
afbeelding met een ongelooflijk resultaat. Het systeem is ergonomisch en 
volledig modulair – met een combinatie van functies en accessoires kan een 
gebruiker het systeem aanpassen aan zijn behoeften.

MagniLink Vision –  
eindeloze mogelijkheden
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MagniLink Vision

* Het ontwerp is bekroond met de prestigieuze Red Dot Design Award.

MagniLink Vision Premium

1. Kies uw basissysteem
De MagniLink Vision wordt geleverd met
een HD- of Full HD-camera en met of zonder
een handige X/Y-tafel om de leesbaarheid
voor langere stukken tekst te verbeteren.

2. Aanvullende monitor
De MagniLink Vision kan worden aangevuld
met een monitor die is aangepast voor low-
vision, beschikbaar in de schermformaten
18,5'' en 23''. Onze monitoren zijn qua
ontwerp en techniek compatibel met alle
MagniLink Vision-systemen.

3. Aanvullend bedieningspaneel
Kies tussen een bedieningspaneel met
drie of vijf druktoetsen of een paneel met
drie draaiknoppen. De MagniLink Vision
kan ook worden geleverd met een extern
bedieningspaneel.
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MagniLink Vision Split (optioneel)

Het systeem is leverbaar met een tafelklem 
of een leestafel en monitor. Het systeem 
kan ook worden geleverd met verschillende 
typen aansluitingen voor de afstandscamera 
en de monitor.

Opties & accessoires

+ Computerconnectiviteit (Split)
Sluit een splitbox, een PC/Mac en/of een
afstandscamera aan om het beeld te delen
met de leescamera.
Perfect voor op school of op het werk.

MagniLink Vision – 
eindeloze mogelijkheden

+ TTS (Text T
Met TTS (Text To Speech) wor

voorleestoestel. Wor
een 23'' LVI-aanraakscherm.

MagniLink Vision

MagniLink Vision met volwaardige Full HD biedt de beste beeldkwaliteit die beschikbaar is op de markt.

Volwaardige Full HD*

* Volwaardige Full HD betekent een Full HD-camera, een Full HD-monitor en een 100% digitale beeldoverdracht.
Bovendien gebruiken wij een breed scala aan zelfontwikkelde beeldverbeteringstechnologieën.
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MagniLink Vision Split

De MagniLink Vision Split is een flexibele leescamera die computer-
connectiviteit en hardware split biedt. Hierdoor kunt u schakelen en splitsen 
tussen een leescamera, afstandscamera en computer (PC/Mac). Het systeem 
is ergonomisch en is geschikt voor gebruik op school of op het werk.

Beeld van 
leescamera 

Beeld van afstandscamera

Beeld van splits- 
paneel op PC/Mac

De MagniLink Vision Split is een systeem dat 
wordt geleverd met een splitspaneel, een 
extern bedieningspaneel en een lees- en 
afstandscamera. Het systeem kan worden 
aangevuld met een monitor en een X/Y-tafel. 

• Splitsen van het schermbeeld in een
computerbeeld (PC/Mac) en een lees-/
afstandscamerabeeld.

• Beperkte initiële vergroting van 1,7x
(18,5” scherm, HD-camera) die zorgt voor
maximale oriëntatiemogelijkheden.

• Unieke optisch-centrumfocus - het object in
beeld wordt niet bijgesneden wanneer de
verhouding wordt gewijzigd.

• Alle functies bijeengebracht in één
gebruiksvriendelijke regelbox.

• De gehele werkruimte van de desktop is
beschikbaar, zelfs in splitscreen-modus.

• De afstandscamera kan ook op de
MagniLink S worden aangesloten

• Kan met ingebouwd scherm of met los
scherm
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MagniLink ProMagniLink Vision EUC

MagniLink Vision – uitzonderlijk slim

EUC (End User Configuration/Eindgebruikerconfiguratie) maakt het mogelijk 
om het systeem aan te passen aan de behoeften van iedere gebruiker. Niet-
essentiële functies kunnen worden verwijderd en kleuren, lettertypen enz. 
kunnen worden aangepast aan de wensen van iedere gebruiker. Dit maakt 
het systeem flexibel en compatibel met veel individuele gebruikers.

EUC – individueel aanpasbaar

Het is mogelijk om een aantal van 
de volgende functies met EUC te 
personaliseren: 

• Vergrotingsniveaus
• Artificiële kleuren
• Geleidingslijn en schermafdekking
• Grijstinten
• Lichtniveau
• Beeldrotatie
• Lettertype

MagniLink Vision biedt vele voordelen, ongeacht de toegevoegde functies 
of accessoires.

• Slim ontwerp - vorm en functie zijn in harmonie.
• Zeer toegankelijk - makkelijk te hanteren en te gebruiken.
• Individueel aanpasbaar - voldoet aan de behoeften van

iedere gebruiker.
• Geweldige ergonomie - zorgt voor een betere gebruikservaring.
• Geweldige beeldkwaliteit - volwaardige HD/volwaardige Full HD.
• Heldere verlichting - dimbaar voor lichtgevoelige gebruikers.
• Stabiele X/Y-tafel A3 - stille en comfortabele X/Y-tafel van

aluminium met zachte randen en afzonderlijke wrijvingsremmen
(optioneel).
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Eindgebruikerconfiguratie (EUC) 

Een configuratieprogramma waarmee de 
instellingen per individuele gebruiker kunnen 
worden aangepast. De instellingen omvatten 
vergroting (min + max), geleidingslijn (kleur + dikte), 
verlichting en het aantal kleuren.

Alle lichtgewicht aluminium en kunststof onderdelen 
zijn herbruikbaar. Voldoet aan de vereisten voor 
RoHS, WEEE, ERP en REACH. LVI Low Vision 
International is tevens gecertificeerd volgens ISO 
14001. 

Milieuvriendelijk

LVI Low Vision International wordt wereldwijd 
erkend als een van de toonaangevende 
fabrikanten van hulpmiddelen voor personen 
met een beperkt gezichtsvermogen. Wij 
stellen ons ten doel om het dagelijkse leven 
van deze personen te vergemakkelijken. Wij 
zijn sinds 1978 gevestigd in Zweden en zijn 
gecertificeerd volgens ISO 14001 & 9001.

Lees meer op WWW.LVI.SE 

LVI aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele 
fouten in dit boekje en wijst alle aansprakelijkheid ervoor af. 

Vind meer informatie over de MagniLink Vision op
www.lvi.be/producten/beeldschermloepen/magnilink-vision

Unieke functie voor optische centra – wanneer de 
schermverhouding in de afstandscamera verandert, 
behoudt het beeld zijn optische centrum. Daarom 
wordt het optische centrum niet bijgesneden of 
afgesneden.

Optisch-centrumfocus

LVI ontwikkelt zijn eigen monitoren die zijn 
aangepast aan slechtziende gebruikers. De 
monitoren hebben een anti-reflecterende coating, 
hoge lichtniveaus, snelle responstijden, een hoog 
contrast, een natuurlijke kleurweergave en een hoge 
schermresolutie. Het ingebouwde bedieningspaneel 
vermindert ook het risico op het onbedoeld in- of 
uitschakelen van het apparaat.

LVI-monitoren voor low-vision

Zweedse kwaliteit - sinds 1978Verdeler en support in België

Sensotec nv
Vlamingveld 8, 8490 Jabbeke
T 050 39 49 49  F 050 39 49 46 
info@sensotec.be - support@sensotec.be

www.sensotec.be




