
MagniLink Vision Basic

Beeldschermloep



MagniLink Vision Basic

Plug & play
Sluit de MagniLink Vision Basic aan op een 
stopcontact, zet het toestel aan en u kunt 
uw beeldschermloep meteen gebruiken. 

Gebruiksgemak voor iedereen
De MagniLink Vision Basic is heel makkelijk 
in het gebruik en daarom ook bij oudere 
gebruikers bijzonder populair.

De bediening vindt plaats met tactiele 
knoppen die ergonomisch direct op de 
geïntegreerde LVI monitor zijn geplaatst. 
De kwaliteitsmonitor is aangepast voor 
low vision: hoge helderheid, goed contrast 
en een goede kleurenweergave. De 
monitor heeft een mat oppervlak waardoor 
reflecties worden voorkomen. U kunt 
kiezen uit twee monitors: 18.5” en 23”. 
 

De MAGNILINK VISION BASIC is een beeldschermloep die gebruikers 
met een visuele beperking alle functies biedt die zij nodig hebben, en dit voor 
een aantrekkelijke prijs. Het is een moderne performante beeldschermloep 
met een ergonomisch gebruiksvriendelijk ontwerp. 

Stabiele leestafel
De geavanceerde leestafel beschikt 
over frictieremmen op de X- en de Y-as. 
De remmen zorgen zo nodig voor extra 
weerstand als de leestafel zijwaarts en/
of voor-/ achterwaarts wordt bewogen. Ze 
kunnen bovendien worden gebruikt om de 
leestafel tijdens vervoer vast te zetten. 
 
Beeldkwaliteit en ontwerp
De leescamera heeft een stabiel trillingsvrij 
beeld met een hoog contrast en heldere 
kleuren. 

De MagniLink Vision Basic is 
ergonomisch ontworpen voor maximale 
gebruiksvriendelijkheid en is een 
eenvoudiger versie van de MagniLink Vision 
die voor zijn design is bekroond met de 
prestigieuze onderscheiding ”Red Dot”.

Het bedieningspaneel met slechts drie knoppen is erg makkelijk te gebruiken.



Artikel-  Lees- Scherm- Bed.- Ver- 
nummer  camera grootte” paneel groting  

MLV-BASIC-19   SD 18,5” 3 knoppen 2,8-59x
MLV-BASIC-23 SD 23” 3 knoppen 3,5-68x  
MLV-01    HR 18,5 3 functies 2,5-50x
MLV-02  HR 18,5 2 knoppen 2,5-50x
MLV-03  HR 18,5 5 functies 2,5-50x
MLV-04  HR 23 3 functies 3,0-60x
MLV-05  HR 23 2 knoppen 3,0-60x
MLV-06  HR 23 5 functies 3,0-60x
MLV-07  HD 18,5 3 functies 1,7-60x
MLV-08  HD 18,5 2 knoppen 1,7-60x
MLV-09    HD 18,5 5 functies 1,7-60x
MLV-10  HD 23 3 functies 2,0-60x
MLV-11  HD 23 2 knoppen 2,0-60x
MLV-12  HD 23 5 functies 2,0-60x
MLV-13  HD 23 5 functies 2,0-60x
(TTS)

Eigenschappen en voordelen
•  Kwaliteit voor een aantrekkelijke prijs

• Plug & play en een gebruiksvriendelijk  
 paneel met drie knoppen 
 
• Geïntegreerde door LVI ontworpen  
 monitor, volledig aangepast voor low  
 vision

• Stabiele robuuste leestafel 

• Hoge beeldkwaliteit met stabiel  
 trillingsvrij beeld 

• Moderne LED-verlichting voor een  
 uniform lichtniveau over de hele leestafel 
 
•  Ergonomisch ontwerp 

 
MagniLink Vision serie
De MagniLink Vision Basic is het 
instapmodel van de modulaire MagniLink 
Vision serie. Bekijk onze website voor 
informatie over extra functies zoals 
HD-camera, computeraansluiting, 
afstandscamera of het voorlezen van tekst 
(”text to speech” en OCR).
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Model  MagniLink Vision Basic 
 
Produktcodes

MLV-BASIC-19 MagniLink Vision Basic met met 18,5” monitor 
MLV-BASIC-23  MagniLink Vision Basic met met 23” monitor 
 
Vergroting MLV-BASIC-19 2,8 - 59x 
 MLV-BASIC-23 3,5 - 68x 
 
Gewicht MLV-BASIC-19  11,8 kg 
 MLV-BASIC-23 13,5 kg 
 
Afmetingen 420 x 470 x 570 mm (BxDxH)

Grootte van leestafel 420 x 300 mm (BxD) 

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.

Technische specificaties

MLV BASIC 140212


