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MANO XL 
  

Det nya elektroniska 

förstoringsglaset MANO XL erbjuder 

en 7“-display med en kontinuerlig 

förstoring på upp till 28x och 

kompakt design och låg vikt. 
 

Med autofokus och högupplöst 

HD-kamera, är all text och bilder 

som visas i knivskarp kvalitet och 

kontrastförstärkt. 
 

Med det innovativa avståndsläget, 

kan du också titta på objekt runt dig, 

som gatuskyltar. Ta bara en 

ögonblicksbild, förstora den och välj 

önskad kontrastförstärkning för 

bekväm läsning efter dina 

individuella behov. 
 

Anslut MANO XL till en extern 

bildskärm eller TV via den 

integrerade HDMI-porten och titta på 

dina foton eller dokument i en ännu 

högre förstoringsgrad 
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Tekniska Specifikationer: 
 

• stor, matt 7“ display   
• kontinuerlig förstoring från ca. 2,4x till 28x  
• i alla förstoringsnivåer en knivskarp bild med HD-kamera och autofokus, 

snapshot funktion  
• lätt att använda, intuitiv navigering via joystick  
• lätt vikt och energibesparing  
• vikbart stativ, HDMI-port, USB-port 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ergonomisk bekväm nutida 

 

 

 

• Tekniska specifikationer: 
• Autofocus 

 
• Display: 
• 7 ”display (ca 17,8 cm diagonal) 
• snapshot-funktion 
• Systemupplösning 1280 x 720 pixlar 

 
• Förstoring: ca. 2,4 - 28x 

 
• Litium-polymerbatteri 
• driftstid ca. 3 timmar 
• laddningstid ca. 4-5 timmar 
 

• Leveransomfattning: 
• bärväska 
• strömförsörjning med kabel 
• HDMI-kabel 
• användarmanual 

 
• Färgrepresentation: 
• Fullfärg 
• 18 semifärger 
• önskat färgval 

 
• Mått och vikt: 
• vikt ca 480 g 
• B x H x D ca. 18,8 x 13,8 x 2,1 c

 


