MAGNILINK S
Ampliador Portátil

TECASSISTIVA

Tecnologia & Acessibilidade

O MagniLink S vem com a última tecnologia em qualidade de imagem e é fácil e rápido de
conectar em um computador - ou diretamente em um monitor.

Magnilink S

Fácil de transportar
Você pode guardar o MagniLink S e levar onde quiser. Alimentado por uma USB 3.0 de computador, ele se
configura instantaneamente sem bateria adicional para carregar. Complementando, modelos de monitor são
conectados através de HDMI e inclui um adaptador de alimentação AC. O MagniLink S vem com um estojo
dois em um inteligente com espaço para o laptop e acessórios.

Qualidade de imagem superior
O novo design permite que você posicione de maneira prática e sem ocupar muito espaço do lado de um
laptop ou monitor;
Rotação da câmera flexível, rotação de 330º (horizontal) e 300º (vertical);
31 cm de trabalho livre o tornam fácil para pesquisar
texto tanto em livros como também em pastas;
Com pernas flexíveis e desmontáveis, o sistema pode
ser facilmente montado e guardado na mala de transporte junto com um PC de 15,4”;

A câmera tem uma qualidade de imagem superior com nitidez imbatível, sensibilidade de luz e ângulo de
visualização. O MagniLink S oferece 60 quadros-por-segundo digitais para uma imagem que é extraordinariamente limpa e também em movimento.

Design Ganhador de Prêmio
O MagniLink S ganhou o prestigiado prêmio Red Dot de 2013. Novamente o LVI - Low Vision International ganhou o famoso prêmio por um design inovador e marcante solução de produto com o novo MagniLink S.

Instale ou guarde a unidade em segundos - tornam o
Magnilink S sempre acessível;
O Magnilink S está cheio de novas tecnologias, entre
elas, porta USB 3.0 (10x mais rápida que o USB 2.1),
conexão HDMI ao monitor, última tecnologia na
câmera e todos os novos softwares;
Compatível com os softwares ZoomText, SuperNova,
iZoom 4 (PC) e o Magnilink iMax (MAC);
A função periscópio oferece mais altura na distância
entre a mesa e a câmera.

O novo MagniLink S é tudo e muito mais que você pode esperar de um ampliador portátil para leitura de
livros e de uma câmera de distância! Facilmente você conseguirá carregá-la de casa para o trabalho, ou escola
e é montada em segundos. O MagniLink S vem com a última tecnologia em qualidade de imagem e é fácil e
rápido de conectar em um computador - ou diretamente em um monitor. Além disso, o Magnilink consegue
ler o texto em alta voz.
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Magnilink S casa, escola, trabalho
O design modular do Magnilink S com vários acessórios inteligentes se adapta a cada usuário.
Por diferentes escolhas de câmeras, conexões e recursos, o Magnilink S irá se encaixar nas necessidades dos
usuários, independentemente será usado em casa, escola, trabalho – ou para qualquer lugar que você for.

Magnilink S

Monitor/Computador

Conecta a qualquer computador ou monitor
Vem com conexões HDMI e USB 3.0
Pode ser utilizado como um ampliador conectado
a um monitor ou uma estação de encaixe da LVI
Controle das funções com o teclado do seu computador ou por uma caixa de controle integrado
Câmera disponível em resolução SD ou HD

Magnilink S

Monitor

Conecta a qualquer monitor através do conector HDMI
Painel de controle embutido no Magnilink S
Câmera disponível em resolução SD ou HD

Magnilink S TTS
Conecta a qualquer computador ou monitor
Vem com conexões HDMI e USB 3.0
O TTS é a leitura falada do texto - em português e
mais 8 idiomas
Painel de controle embutido
Recursos de configuração de fala e de ampliação
da imagem - alterar cor e contraste

Magnilink S

Câmera disponível em resolução HD

Computador

Conecta a qualquer PC ou Mac através da porta USB 3.0

Características Técnicas

Controle das funções com o teclado do seu computador

Conexões

Geral

Câmera disponível em resolução SD
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Garantia					

1 ano

Computador					

USB 3.0

Monitor						

HDMI
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Resolução de
câmera

Características Técnicas

SD					

640 x 480 (varredura progressiva de 480)

HD					

1280 x 720 (varredura progressiva de 720)

Taxa de frames				

60 frames/segundo

Medidas

Compatibilidade

Medidas

Modos de
Configuração

Área de
Ampliação

tela panorâmica 15,4”
SD					

1.6 x 75*

HD					

1.4 x 75*

Modos de cor			

*configurável no software EUC

Cores naturais, 6 cores artificiais (positivo/negativo)

Modos de visualização			

Leitura (esquerda/direita), distância, espelho

Peso					

1,7 kg

Distancia entre a mesa e a câmera

31 cm

PC					
					

ZoomText 10.X ou mais recente,
Dolphin SuperNova 12 ou mais recente

MAC

iMax v.1.1.1 or later

Peso					

1,7 kg

Distancia entre a mesa e a câmera

31 cm
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