
De nieuwe MagniLink Student biedt alles en

nog meer dan u gewend bent van de

marktleider op het gebied van lees- en

afstandscamera’s! Gemakkelijk mee te nemen

naar huis, naar school of naar het werk en in

enkele seconden startklaar. De MagniLink S

beschikt over de nieuwste technologie voor

superieure beeldkwaliteit en is gemakkelijk en

snel aan te sluiten op een computer – of

rechtstreeks op een monitor. Bovendien kan hij

tekst hardop voorlezen.

Praktisch voor onderweg
De MagniLink S laat zich snel inpakken en
meenemen, waar u ook bent. Gevoed door de
USB 3.0 poort van de computer is hij direct
startklaar, zonder dat een accu nodig is.
Modellen met monitor worden aangesloten via
HDMI en hebben een eigen wisselstroom-
adapter. De MagniLink S wordt geleverd met
een handige 2-in-1 draagtas met ruimte voor
een laptop en accessoires.

Superieure beeldkwaliteit
De camera biedt een superieure beeldkwaliteit
met ongeëvenaarde scherpte, lichtgevoeligheid
en kijkhoek. De MagniLink S biedt 60 volledig
digitale beelden/seconde voor een buitenge-
woon helder beeld, ook bewegend.

Veraf èn dichtbij
De nieuwe Magnilink Student kan zowel voor
het lezen als voor het kijken op afstand
worden gebruikt. Wisselen tussen deze functies
gebeurt door de camerakop te kantelen.
Gebruik de afstandsmodus om op het school-
bord te kijken en gebruik de beeldschermloep-
modus om uw schoolboeken, tijdschriften en
overige schriftelijke materiaal te vergroten. 

Snapshots
Door een toets in te drukken, kunt u camera-
afbeeldingen in uw computer opslaan. U kunt
bijvoorbeeld een foto van het schoolbord
maken en de informatie bekijken wanneer u
thuis komt. Op dezelfde manier kunt u ook
handgeschreven notities en tekeningen
opslaan.

Video-opname
Een andere optie is het maken van video-
opnamen. Door een druk op de knop maakt u
al een video-opname. Op een later tijdstip kunt
u, bijvoorbeeld thuis, de opname van sprekers
die een presentatie houden terugkijken. Maar
ook een opname van een scheikundeproef is
later op een rustig moment te bekijken om te
zien wat er nu daadwerkelijk gebeurde.
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Laptop
Met behulp van de bijgeleverde software kunt
u zelf bepalen hoe u het beeld van de camera
op de monitor ziet. Naar wens op de gehele
monitor, of op een gedeelte. Hierdoor kunt u
bijvoorbeeld in de bovenste helft het camera-
beeld zien en in de onderste helft tegelijk
verder werken met behulp van Supernova of
andere schermlezers. Als u een tweede
monitor op uw laptop aansluit dan kunt u op
de ene monitor het camerabeeld plaatsen en
de andere monitor gebruiken voor uw gewone
computerwerk.

Kleuren
De nieuwe Magnilink Student kan de kleuren
aanpassen aan uw behoefte. De standaard
contrastmogelijkheden die u op de meeste
beeldschermloepen vindt, zijn hier ook
aanwezig. U kunt eenvoudig schakelen van
hoog contrast naar natuurlijke kleuren. Er is
een referentielijn voor het gemakkelijk volgen
van de regels.

Bekroond ontwerp
De nieuwe MagniLink S is in 2013
onderscheiden met de prestigieuze “reddot
award”. Weer kreeg LVI deze felbegeerde
onderscheiding voor een innovatief ontwerp en
een buitengewoon product, ditmaal de nieuwe
MagniLink S.

Toebehoren
De nieuwe Magnilink Student wordt geleverd
met de benodigde kabels, software en een
stevige beschermende tas.

De voornaamste kenmerken
• UUiittsstteekkeenndd  bbeeeelldd

Geen schaduwen dankzij 60 fps (volledig
digitale beelden/seconde). Hoge helderheid
en contrast (lichtgevoelige lens van
superieure kwaliteit). HDMI-aansluiting en
HD/SD progressieve hoge resolutie voor
trillingsvrij beeld en scherpe contouren. Het
resultaat: een ongeëvenaard superieur
beeld.

• DDee  nniieeuuwwssttee  tteecchhnnoollooggiiee

Supersnelle USB 3.0 aansluiting- tien maal
sneller en compatibel met USB 2.0. HDMI-
verbinding met monitor - voor snelle en
stabiele aansluiting. 

• GGeemmaakkkkeelliijjkk  ttee  ssttaarrtteenn

MagniLink S is altijd beschikbaar: in enkele
seconden te installeren en klaar voor
gebruik. Plaats het systeem links of rechts
van de laptop: het voortreffelijke ontwerp
maakt hem flexibel en schokbestendig.

• MMaatteerriiaaaall  vvaann  ddee  hhooooggssttee  kkwwaalliitteeiitt

Constructie van gegoten metaal en geavan-
ceerde kunststoffen in combinatie met
toptechnologie, onder andere de camera-
lens. Alle onderdelen zijn ontworpen voor
duurzaamheid en recyclebaar.

• VVooeeddiinngg  vviiaa  ddee  ccoommppuutteerr

Geen zorgen over een lege accu of een
ontbrekende acculader.
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