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Echte beeldschermloep
In MagniLink Zip bundelen we al onze er-
varing en kennis met de recentste HD- en 
Full HD-camera. Dit resulteert in het beste 
beeld dat je ooit op een beeldschermloep, 
laat staan een draagbare, hebt gezien.

Ingebouwde afstandscamera
Een zowel horizontaal als verticaal instel-
bare afstandscamera, met spiegelmodus, 
is inbegrepen.

Licht en gemakkelijk
Magnilink Zip is gemakkelijk open en dicht 
te vouwen, weg te bergen of mee te ne-
men op pad. Met de optionele batterij 
wordt de Zip je ideale reisgezel.

De opvouwbare MagniLink Zip onderscheidt zich door zijn beeldkwaliteit en 
gebruiksvriendelijkheid. Deze eigenschappen zijn nu nog verder verbeterd 
en we hebben er zelfs een paar toegevoegd! 

MagniLink Zip – beter dan ooit

Praktisch!

Uitstekende beeldkwaliteit
MagniLink Zip is een compacte, draagbare 
beeldschermloep die gemakkelijk is mee 
te nemen en alle functies biedt die je ook 
van een tafelmodel verwacht.

Ontwerp
Het ontwerp is gemoderniseerd en volgt 
de bekroonde  LVI-designlijn* die werd 
geïntroduceerd met de MagniLink Vision. 
Het bedieningspaneel met de voelbare 
knoppen is heel gemakkelijk te gebruiken.

Computeraansluiting
Met de USB/HDMI-aansluiting (optioneel) 
en de tekst-naar-spraak-software voor PC/
Mac (optioneel) kan tekst hardop worden 
voorgelezen.
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De beste beeldkwaliteit ooit 
Dankzij de nieuwe Full HD-camera en nieuwe technieken op het gebied van 
optiek en software hebben wij het beste beeld ontwikkeld dat ooit op een 
beeldschermloep te zien was. 

Opvouwbaar en draagbaar – en toch een volwaardige 
beeldschermloep
In tegenstelling tot veel andere opvouwbare beeldschermloepen is dit een echte 
CCTV met alle belangrijke voordelen. 

Ontwerp
Volledig geïntegreerd mooi om te zien en fijn om mee te werken. Het ontwerp is 
bekroond met de prestigieuze Red Dot Award. 

Eenvoudig te gebruiken
Bedieningspaneel met draai- en drukknoppen voor uiterst eenvoudige 
bediening. Geavanceerde modus voor ervaren gebruikers. 

Speciale monitor voor low-vision
De MagniLink Zip monitor heeft een lichtgekleurde omlijsting, een anti-
reflecterend oppervlak, een kristal heldere scherpte, een hoog contrast en een 
dimmer voor lichtgevoelige gebruikers.

De beste leestafel
De X/Y tafel (optioneel) van de MagniLink Zip is dunner dan ooit maar even 
stabiel en van dezelfde kwaliteit als alle andere MagniLink X/Y tafels, en voorzien 
van wrijvingsremmen.

Tekst-naar-spraak (TTS) en Eindgebruikersconfiguratie (EUC)
Met de USB/HDMI-aansluiting (optioneel) kan de MagniLink Zip aangesloten 
worden op PC/Mac. Vervolgens zorgt de TTS-software voor PC/Mac er voor dat 
tekst hardop kan worden voorgelezen. Met de EUC-software kan je als gebruiker 
de instellingen personaliseren.

Alles in één
Het 17” Full HD model biedt draagbaarheid, een X/Y tafel, een accu, fantastische beeld- 
kwaliteit, een draagtas en een afstandscamera. De meest complete beeldschermloep!

Zeer kleine initiële vergroting
Kies Full HD voor de kleinst mogelijke vergroting. Ideaal voor RP-gebruikers.

Slimme afstandsinstelling met spiegelmodus
Ingebouwde draaibare afstandscamera voor maximaal comfort en met 
handmatige focus voor volledige controle over de besturing (zie pagina 11).
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De MagniLink Zip is verkrijgbaar in vier modellen met veel keuze-
mogelijkheden. Door het combineren van twee schermformaten, een accu 
en een X/Y-tafel voldoet de nieuwe MagniLink Zip aan de behoeften van 
elke gebruiker in elke situatie. De ingebouwde afstandscamera, bij alle 
modellen inbegrepen, maakt de MagniLink Zip ideaal voor studenten!

Vier modellen – een veelvoud aan mogelijkheden

Het meest draagbare model: 13,3” 
monitor en HD.

Gelijk aan de MagniLink Zip HD 17 
maar met Full HD camera. 

Gelijk aan de MagniLink Zip HD 13, 
maar met Full HD camera.

17,3” monitor met HD-camera.

Fantastische 
17,3” monitor, 
aangepast voor 

low-vision

Voeg een XY-
tafel toe voor een 

optimaal  
leesplezier 

Maakt gebruik van 
alle mogelijkheden 
van MagniLink Zip!

1 MagniLink Zip HD 13 2 MagniLink Zip FHD 13

3 MagniLink Zip HD 17 4 MagniLink Zip FHD 17

Gemakkelijk te  
verplaatsen. Voeg  
een batterij toe om  

helemaal vrij te zijn

Fantastische  
13,3” monitor  
aangepast voor 

low-vision
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Eenvoudig op te vouwen en 
draagbaar, ideaal voor onderweg
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MagniLink Zip 13 - HD/Full HD

Draagbaar en praktisch
De MagniLink Zip 13 is het meest draagbare model met een  
13,3” monitor met low-vision aanpassing en een HD of Full HD 
lees-/afstandscamera. Om gewicht te besparen wordt hij geleverd 
zonder X/Y tafel. Daardoor laat het systeem zich eenvoudig op- 
en uitvouwen en meenemen naar verschillende locaties. Een aansluitbare, 
ergonomische XY-leestafel is als accessoire verkrijgbaar.
 
Voor uw comfort is er ook een batterij met 5 uur gebruiksduur als optie 
verkrijgbaar. De MagniLink Zip 13 is de ideale keuze voor gebruikers die hun 
systeem vaak moeten meenemen. Hij is ook heel geschikt voor gebruikers 
die thuis de voorkeur geven aan een slank toestel dat eenvoudig kan worden 
opgevouwen en opgeborgen als het niet wordt gebruikt.

U kunt kiezen tussen HD en Full HD. Full HD biedt de allerbeste 
beeldkwaliteit en is ook de beste keuze voor RP-gebruikers dankzij het 
fantastische contrast en de kleine initiële vergroting.

Raadpleeg uw bestelgids op pagina 10. 

Afstandscamera met 
spiegelmodus
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Een echte draagbare beeldschermloep
De MagniLink Zip 17 is een echte draagbare beeldschermloep met HD of 
Full HD lees- en afstandscamera. Hij heeft een 17,3” monitor, aangepast voor 
low-vision, en een stabiele X/Y tafel voor comfortabel lezen en nauwkeurige 
besturing. Hij heeft alle functies van een bureaubeeldschermloep maar is 
opvouwbaar en gemakkelijk mee te nemen naar een andere locatie. Er is ook 
een batterij als optie verkrijgbaar.
 
Dit is een goede keuze voor gebruikers die veel lezen en hun beeldschermloep 
meenemen tussen verschillende locaties zoals thuis, kantoor, hotel of 
vakantie. Dankzij het stijlvolle ruimtebesparende ontwerp is de MagniLink Zip 
gemakkelijk te plaatsen, zowel thuis als op school of kantoor. U kunt kiezen 
tussen HD en Full HD. Full HD biedt de allerbeste beeldkwaliteit en is ook de 
beste keuze voor RP-gebruikers dankzij het fantastische contrast en de kleine 
initiële vergroting.

MagniLink Zip 17- HD/Full HD

Wist u dat..?
Het systeem beschikt over een venster op het scherm 
met een overzicht van alle bedieningsfuncties

Met sneltoetsen kan worden geswitcht tussen de 
Basismodus en de Geavanceerde modus

U eenvoudig kunt switchen tussen de overzichtsmodus en 
het gekozen vergrotingsniveau. Dit is heel handig om in de 
vergrote tekst de weg te vinden
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Bestelgids 

 
Product (kies een van onderstaande) Artikelnummer 
MagniLink Zip HD 720p 13” geïntegreerde monitor MLZ-HD13- MagniLink Zip HD 
720p 17” geïntegreerde monitor MLZ-HD17- MagniLink Zip 
FHD 1080p 13” geïntegreerde monitor   MLZ-FHD13- MagniLink Zip 
FHD 1080p 17” geïntegreerde monitor MLZ-FHD17- 
 

Opties*
ML Zip geïntegreerde X/Y-tafel (A3) met frictieremmen A 
ML Zip batterij (tot 5 uur gebruiksduur) B 
USB/HDMI-aansluiting C 
Software PC/Mac voor computeraansluiting incl. HDMI/USB D (MLV-A101) 
TTTS-spraaksoftware voor PC incl HDMI/USB + taal ENG + 1 E (MLS-A102) 
TTS-spraaksoftware voor Mac incl HDMI/USB + taal ENG + 1  F (MLS-A102MAC) 
 

Accessories: 
X/Y-tafel (A4) met frictieremmen (niet geïntegreerd) MLRT-XY 
 
*  Voeg bij het bestellen van opties de kenletter van de resp. optie toe aan het    
artikelnummer van het geselecteerde model. Bijvoorbeeld: MLZ-FHD13-AE voor een  
 X/Y-tafel en TTS-spraaksoftware (PC). 

**  Options D-F kunnen op een later tijdstip besteld worden. Voer artikelnummers tussen   
haakjes in indien apart besteld. In dit geval dient u MagniLink Zip van meet af aan te   
bestellen met een USB/HDMI-aansluiting (C).
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Technische informatie

  MagniLink Zip 13” MagniLink Zip 17”  
Camera HD 720p/ HD 720p/ 
  FHD 1080p FHD 1080p 
Resolutie 1600x900 1920x1080 
Vergroting 1.3-35x (HD) 1.7-45x (HD) 
  1.1-35x (Full HD) 1.4-45x (Full HD) 
Bedrijfstijd accu Tot 5 uur Tot 4,5 uur  
Laadtijd accu ca 2,5 h ca 2,5 h 
Afmetingen (ingeklapt) 33x45x9 cm 44x47x12 cm 
Afmetingen bij gebruik 33x45x51 cm 44x47x56 cm 
Gewicht 3.7 kg 4.3 kg 
Voeding Accu of AC Accu of AC

Technische informatie



LVI Low Vision International
Verkstadsgatan 5, 

352 46 Växjö, SWEDEN
Tel.: +46 470 72 77 00    
Fax: +46 470 72 77 25

E-mail: info@lvi.se    
WWW.LVI.SE

LVI Low Vision International wordt wereldwijd erkend 
als een van de toonaangevende fabrikanten van 

hulpmiddelen voor personen met een beperkt 
gezichtsvermogen en stelt zich ten doel om het dagelijks 

leven van deze personen te vergemakkelijken.

Wij zijn gecertificeerd volgens ISO 14001 & 9001

MagniLink Zip_160603LVI assumes no responsibility for any inaccuracies that may be 
contained in this brochure.
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Vlamingveld 8, B - 8490 Jabbeke
 
Tel: +32 50 39 49 49 
E-mail: info@sensotec.be 
sales@sensotec.be • support@sensotec.be

WWW.SENSOTEC.BE

Verdeler in België:


