MagniLink S

Magnilink S Student
beeldschermloep systeem voor een

Gecombineerde lees- en afstandscamera

rechtstreekse aansluiting op een laptop of

De MLS Student kan zowel voor het uitlezen en

bureau-computer. De gecombineerde lees- en

het kijken op afstand worden gebruikt en het is

afstandscamera en het compacte ontwerp

erg gemakkelijk tussen de uitlees- en afstand-

maken deze ideaal voor gebruik in scholen,

smodi te wisselen door de camerakop te

universiteiten en kantoren.

kantelen. Gebruik de afstandsmodus om op het

De MLS Student is een draagbaare

schoolbord te kijken en gebruik de uitleesmodus om uw schoolboeken, tijdschriften en
overige schriftelijke materiaal te vergroten.

Mobiliteit
De compacte afmeting en het lage gewicht
(1,4 kg) maken het gemakkelijk om mee te

Computeraansluiting

dragen en het past goed samen met een

De MLS Student kan zowel op notebooks als

laptop in een grotere laptopkoffer. De eenheid

op bureaucomputers worden aangesloten en

is in luttele seconden gemonteerd en de

de aansluiting wordt gemakkelijk via USB 2.0

aansluiting op de computer wordt gemakkelijk

uitgevoerd. Het camerabeeld wordt in een

via de USB 2.0 poort uitgevoerd. De MLS

Windowstoepassing gepresenteerd en zowel

Student wordt vanaf de computer gevoed en er

de afmeting als de positie van het venster

is geen uitwendige voeding nodig. Alle

kunnen op verschillende gedeelde schermmodi

systeemfuncties met uitzondering van de

worden ingesteld. Voor een zo groot mogelijk

vergroting worden rechtstreeks vanaf het

gemak zijn er ook een aantal vooraf

toetsenbord van de computer bediend.

ingestelde splitscreen modi beschikbaar. De
MLS Student is compatibel met alle resoluties
en beeldverversingsfrequenties van uw
computer.

Snapshots
Door een toets in te drukken, kunt u cameraafbeeldingenin uw computer opslaan. U kunt
bijvoorbeeld een snapshot van het schoolbord
maken en de informatie bekijken wanneer u
thuiskomt. Op dezelfde manier kunt u ook
handgeschreven notities en tekeningen
opslaan. Snapshots nemen en opgeslagen
snapshots bekijken wordt makkelijk door een
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druk op de toets.
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Magnilink S Student

Automatische scherpstelling
In de afstands- of uitleesmodus volgt de

Magnilink S Student
voornaamste kenmerken

autofocus het voorwerp en de beeldscherpte

• Volledige kleurencamera - Aangepaste

wordt automatisch ingesteld. De automatische

kleuren

scherpstelling vergemakkelijkt het lezen van

• Hoog contrast positief/negatief beeld

dikke boeken met gebogen bladzijden, b.v.

• Autofocus

romans, woordenboeken en het telefoonboek.

• Vergrotingsbereik 1,5 - 55 maal

Het is ook nuttig wanneer u voorwerpen onder

• Totaal gewicht 1,4 kg

de camera moet bestuderen. In de afstandsmodus kunt u snel veranderen van het kijken
naar het schoolbord tot het kijken naar de
leraar met een vastgehouden focus.

Kleuren

Systeemvereisten

Naast de natuurlijke kleuren wordt de MLS

• Microsoft ® Windows ® XP Home of

Student ook gekenmerkt door een groot

Professional
• 1 of 2 geïntegreerde USB 2.0-poorten
(afhankelijk van het afgegeven vermogen
door de poort)
• Schermverhouding 4:3 (16:9 werkt, maar
geeft een uitgerekt beeld)

negatief/positief beeldcontrast en kunstmatige
kleuren. Gebruik de natuurlijke kleurenmodus
om presentaties, diagrammen en plaatjes te
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bekijken en gebruik één van de grote contrast-
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modi om het lezen te vergemakkelijken.
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