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Let at bruge
Grundlæggende brug er ekstremt nemt – 
bare tryk på den orange knap og apparatet 
konvertere 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.

        

MagniLink Voice II er et oplæsningsapparat med fokus på 
enkelthed, høj ydeevne og moderne design. Det er et brugervenligt 
oplæsningsapparat, der overstiger forventningerne.

.  Og mere
•  Nem at klargøre, løft kameraarmen,  
 og Voice II er klar  

•  Kan tilpasses den enkelte bruger, ved at  
 justere læsehastighed, volumen, audio/ 
 lyd profiler, stemmer, lys og mere

•  Læser dokumenter som ikke ligger lige  

•  Læser en hel A4-side ad gangen

•  Automatisk registrering af sprog 

•  Særdeles god dybdeskarphed -   
 optimeret til at læse store bøger

•  Digitale dokumenter på USB kan også  
 læses højt

•  Stemme feedback til alle funktioner

 

MagniLink Voice II  
– giver din tekst en stemme
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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. 
Med denne mulighed er det blevet nemmere at 
orientere sig og det vil forbedre læsningen og 
forståelsen af det oplæste. 

Indstillinger
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PRODUKT 
MagniLink Voice II HMI-nr: 102605 Pris: 16.800 kr 
MagniLink Voice II Bat HMI-nr: 102606 Pris: 18.800 kr 

BATTERI   
Driftstid  Standby  Opladningstid   
5 timer  45 timer  2,5 timer 

DIMENSIONER  
250x75x320 mm (BxDxH) (Kamera håndtag sammenklappet) 
250x300x320 mm (BxDxH) (Kamera håndtag udslået ) 

VÆGT  
2.4 kg 

* Fabriks indstillinger

LVI Low Vision International er anerkendt 
som en af verdens førende producenter af 
apparater til svagsynede, med den mission 
at skabe nye muligheder for mennesker med 
synshandicap. MagniLink produkter er udviklet 
og fremstillet i Växjö, Sverige. WWW.LVI.SE

Vi er certificeret efter ISO 14001 & 9001.

Tekniske specifikationer

Svensk kvalitet - siden 1978LVI Danmark ApS
Hørkær 24, st. tv.  
DK-2730 Herlev

Telefon: 57 67 20 99
E-mail: info@lvi.dk
WWW.LVI.DK


