Magnilink S
Premium 2

Multifunctionele
Beeldschermloep

•

Bekroond met reddot award

•

Haarscherp trillingsvrij beeld

•

Veraf, dichtbij & spiegelfunctie

•

Voor pc/mac /chromebook en beeldscherm

•

Compact en licht voor onderweg

•

Unieke vrije werkhoogte (31cm)

Magnilink S Premium 2

jouw multifunctionele oplossing
Superieure beeldkwaliteit, moderne
technologie en slimme functies

Technische kenmerken Magnilink S
Vergroting
Camera

ps = progressieve scan
fps = volledig digitale
beelden per seconde

basis: HD 1.4x - 75x
optie: FHD 1.1x - 75x

De Magnilink S P2 ontving, als winnaar
van de reddot award, internationale
erkenning voor zijn excellente design.
•

Superieure beeldkwaliteit: Uitstekende
hd (720p, vergroting 1.4-75x) of full-hd (1080p,
vergroting 1.1-75x) camera. Schaduwvrije,
heldere, scherpe, contrastrijke en
trillingsvrije hoge resolutie beelden.
Aansluitbaar op pc/Mac/chromebook en
HDMI beeldscherm. De roterende camera
wisselt makkelijk tussen veraf, dichtbij en
spiegelfunctie (make-up).

•

Moderne technologie: 60 volledig digitale
beelden per seconde (fps). Periscoopfunctie
voor een groter gezichtsveld. Splitscreen
of volledig beeld. Opslag foto’s en
videobeelden. Innovatieve software
meegeleverd. TTS (text to speech) is een
optie. Compatibel met SuperNova en
ZoomText.

•

Slimme functies: Gebruiksvriendelijk design
(oranje accenten + tactiele herkenning), de
31cm vrije werkhoogte laat het omdraaien
van pagina’s van grote boeken toe, neemt
weinig plaats in, is makkelijk in transport en
opzet, voeding via USB/pc.

•

Accessoires: docking stations (met X/Y tafel).
Afstandscamera voor schoolopstellingen.

basismodel HD:
1280x720 (720 ps) - 60 fps
optie FHD: 1920x1080
(1080 ps) - 60 fps

Weergave

natuurlijke & ook 6 artificiële (+ / -) kleuren,
lezen (rechts/links),
afstand en spiegelfunctie

Connectie

USB 3.0 (type C), HDMI

Compatibiliteit

pc: ZoomText 10.X of later,
Dolphin SuperNova 12 of
later, iZoom 4
Mac: ZoomText Mac

Systeemvereisten

pc: Window 7 of later
Mac: Mac OS X 10.6 of
later
Chromebook: Chrome
OS 59 of later

Gewicht

1.9 kg

2-in 1 Draagtas

inbegrepen, ook geschikt
voor een 15.4” laptop

Werkhoogte

vrije hoogte 31cm
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