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MagniLink Zip

Foldable & light
Genom ett par enkla grepp fälls MagniLink
Zip ihop till en smidig portabel enhet, utan
att några verktyg behöver användas. Den 
medföljande väskan, som har både
handtag och axelrem, gör det mycket 
enkelt att flytta enheten mellan olika 
platser.

MagniLink Zip har alla fördelar som en
traditionell stationär läskamera och genom 
användning av högkvalitativa material 
skapas en solid enhet med lång livslängd. 

Flexible & bright
MagniLink Zip kan användas för en mängd  
olika uppgifter och dess tidslösa design 
gör den attraktiv i alla miljöer.

Genom att använda widescreen får det 
plats fler ord per rad på skärmen, utan 
att systemet blir skrymmande. Den lågt 
placerade skärmen kan vinklas för
individuell anpassning och för att undvika 
reflektioner från omgivande ljus. Detta i 
kombination med systemets kompakta 
design ger utomordentlig ergonomi och 
bekväm användning, även om MagniLink 
Zip används flera timmar i sträck.

Välj mellan olika modeller
MagniLink Zip är tillgänglig både 
med en standardkamera och med en 
högupplöst kamera. MagniLink Zip HD 
har absolut bästa bildkvalité och den 
högre upplösningen ger skarpa kontraster, 
fantastisk färgåtergivning och en flimmerfri 
bild oavsett förstoringsgrad.

MagniLink Zip Duo inkluderar en 
avståndskamera som kan fästas antingen 
på ovansidan av enheten eller vid sidan 
om. Med hjälp av den medföljande 
fotpedalen är det enkelt att växla mellan 
läs- och avståndskameran.

MagniLink Zip är en elegant, hopfällbar förstorande läskamera som är 
baserad på den senaste tekniken. Den tidlösa designen gör den attraktiv 
i alla miljöer och i kombination med dess portabilitet, är det den optimala 
förstorande läskameran, oavsett om du är hemma eller i skolan. 



 Egenskaper & fördelar
•	Hopfällbarhet och låg vikt underlättar  
 förflyttning av läskameran från rum till  
 rum eller för att t ex ta med den till olika  
 arbetsplatser eller till sommarstugan.

• Designen av MagniLink Zip har varit i fokus,  
 och resultatet är en tidlös läskamera som  
 ser bra ut i hemmet. 

• Det generösa utrymmet under monitorn  
 gör det enkelt att skriva, måla eller utföra  
 annat arbete för hand. 

•	Skärmen kan vinklas för individuell  
 anpassning till bästa möjliga läsposition.

•	MagniLink Zip har outtröttliga lysdioder och 
 en tunn integrerad bildskärm. Detta ger ett  
 lässystem som drar betydligt mindre energi. 

•	Med HD-upplösning är det nu möjligt att  
 förstora liten text eller text med sämre  
 tryck, och även i låg förstoring få en  
 mycket god bildkvalitet. Detta ger en  
 suverän överblick av materialet, t ex syns  
 bredden av en hel A4-sida. 

 Ytterligare möjligheter
•		LVI erbjuder även en förstärkt väska  
 med hjul för att underlätta vid transport. 

•	För maximal flexibilitet kan systemet  
 även användas med batteri, vilket finns  
 som tillbehör. Det smidiga och lätta  
 batteriet ger dig möjlighet att vara helt  
 mobil och oberoende, samt att använda  
 din MagniLink Zip var du än befinner dig.
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell  MLZIP, MLZIP-HD och MLZIPDUO

Monitor  17” TFT widescreen

Kamera  Standard: 640 x 480
 High Definition: 1280 x 720 (720p)

Förstoring MLZIP: 2,8 - 40 x
 MLZIP-HD: 1,6 - 60 x
 MLZIPDUO: 0,3 - 4,5 x på 3 meters distans

Färglägen Naturliga färger, 6 olika artificiella färger (positiv/negativ)

Vikt 8 kg (inkl. nätadapter och väska)

Fri arbetshöjd 175 mm

Storlek Enhet: 400 x 430 x 530 mm
 Läsbord: 390 x 350 mm  


