
De MagniLink Zip is een stijlvol opvouwbare

beeldschermloep, gebaseerd op de nieuwste

technologie. Het apparaat weegt slechts 8 kg

en wordt geleverd in een handige draagtas.

De Zip is verkrijgbaar in twee vormen: De Zip

als opvouwbare beeldschermloep en de Zip

Duo die uitgebreid is met een afstandscamera.

Deze is bij uitstek geschikt om op school te

gebruiken. 

Opvouwbaar en licht
Met slechts een paar handelingen en zonder
gereedschap verandert u de MagniLink Zip
Duo in een handig draagbaar pakketje. Het
apparaat weegt niet meer dan 8 kg, u kunt het
daarom bij de meeste luchtvaartmaatschap-
pijen gewoon als handbagage meenemen.
De bijbehorende draagtas met handgreep en
schouderriem maakt het u erg gemakkelijk de
MagniLink Zip Duo mee te nemen,waarheen u
maar wilt. Hoewel de Zip Duo weinig weegt
en draagbaar is, zijn in dit toetsel alle
voordelen van een traditionele beeldscherm-
loep verenigd. Dankzij de hoogwaardige
materialen waaruit de Zip Duo is opgebouwd,
kunt u verzekerd zijn van een robuust
apparaat met een lange levensduur.

Flexibel en helder
De MagniLink Zip Duo is geschikt voor veel
toepassingen en past met zijn moderne,
stijlvolle uiterlijk in elke omgeving. Met de
voetschakelaar kunt u gemakkelijk wisselen
tussen de close-up leescamera en de afstands-
camera. Dat maakt de MagniLink ZIP Duo
geschikt voor een groot aantal taken. In de
afstandsmodus kunt u naar het school- of
presentatiebord kijken en in de leesmodus kunt
u uw boeken, tijdschriften en ander geschreven
materiaal vergroten. Voor maximale fexibiliteit
werkt het systeem ook op een batterij (deze is
optioneel).

17” TFT breedbeeldscherm
De MagniLink Zip Duo heeft een 17” TFT
breedbeeldscherm; een breedte die overeen-
komt met een 19” TFT scherm in het formaat
4:3. Op een breed scherm kunnen per regel
meer woorden worden weergegeven, zonder
dat het toestel meteen log en zwaar wordt. Het
scherm kan worden gekanteld om de zichthoek
aan uw behoefte aan te passen en reflecties
van omgevingslicht te vermijden. Samen met
het compacte ontwerp zorgt dat voor een
uitstekende ergonomie, waardoor u de
MagniLink Zip Duo uren achtereen op een
comfortabele manier kunt gebruiken.
Door de comfortabele ruimte onder het scherm
kunt u gemakkelijk schrijven, schilderen, of
andere dingen met uw handen doen. De
MagniLink Zip Duo is dan ook ideaal voor de
meest uiteenlopende bezigheden, zoals
kruiswoordpuzzels oplossen, formulieren
invullen of ondertekenen, naai- en borduur-
werk, knutselen, etc.
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Kleuren
Behalve natuurlijke kleuren in de normale
weergavemodus kan de MagniLink ook
speciale kleuren met hoog contrast zowel
negatief als positief weergeven. In de normale
weergavemodus kunt u foto’s of andere afbeel-
dingen bekijken; de weergavemodi met hoog
contrast vergemakkelijken het lezen.  

Autofocus
De camera stelt automatisch scherp op het
onderwerp, waardoor ook afbeeldingen altijd
scherp worden weergegeven. Dankzij de
autofocusfunctie kunt u ook dikke boeken met
gebogen pagina’s makkelijker lezen.
Bovendien is het handig als u onder de
camera objecten goed wilt bekijken, bijvoor-
beeld verpakkingen van voedsel of medicijnen. 

De belangrijkste eigenschappen
• Opvouwbaar en laag in gewicht 
• Inclusief draagtas 
• Echte autofocus 
• Referentielijn 
• Natuurlijke en speciale kleuren 
• Positief en negatief beeld 
• Zowel lees- als een afstandscamera
• Schakelen tussen lees- en afstandscamera

Technische specificaties
• Schermgrootte: 17” TFT breedbeeld
• Vergrotingsbereik: 2,8 - 40 x
• Vrije ruimte: 175 mm
• Voedingsspanning: 100-240 V / 50-60 Hz
• Totaalgewicht: 8 kg 
• Batterij (optioneel) 420 g

Toebehoren
• Losstaand statief
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