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Przyszłość brajla

Mr Björn Löfstedt, CEO Index Braille

Nigdy wcześniej drukarki brajlowskie nie grały w tej 
samej lidze, co produkty takich firm jak Mercedes czy 
Apple. Braille Box to pierwsza drukarka brajlowska w 
historii, która otrzymała największe na świecie uznanie 
za jej projekt. Do tej pory o jej perfekcji przekonało się 
pięć różnych zespołów jury. Braille Box to drukarka, z 
której można być dumnym.
Przejście Index Braille’a na drukarki V4 wywarło 
ogromny wpływ na sprzedaż i zamówienia. Nasza 
nowa linia drukarek brajlowskich znacznie wzmocniła 
technologię przyszłych wydruków brajlowskich. 
Wydajniejszy proces produkcyjny czyni naszą linię 
gotową na nowe, rekordowe zamówienia. Od momentu 
wprowadzenia na rynek produktów V4 firma Index 
zrealizowała największą w tym przemyśle dostawę 
drukarek brajlowskich. Index przekroczył produkcję i 
roczną sprzedaż 3500 drukarek brajlowskich włącznie ze 
znaczącą dostawą dla Brazylijskiego szkolnictwa.
Czy masz kłopoty ze swoją drukarką brajlowską? Nie 
ma problemu. Index ma rozwiązanie. Posiadamy wiele 
ośrodków serwisowych w wielu regionach świata. 

Możesz również zalogować się na stronie firmy Index i 
uzyskać dostęp do nieskończonych informacji 7 dni w 
tygodniu przez 24 godziny na dobę. W dowolnym czasie 
możesz również zamówić części zamienne z naszego 
wygodnego sklepu internetowego.
Cięte kartki papieru; Uważam, że to nasza przyszłość. 
Jak w przypadku rynku drukarek czarnodrukowych, 
które już odeszły od podajników papieru ciągłego, rynek 
drukarek brajlowskich podąży w najbliższych latach 
w tym samym kierunku. Nasze drukarki radzą sobie 
doskonale z tą nową technologią. Cięte kartki papieru 
są niedrogie, łatwe w użyciu i wymagają mniej wkładu 
pracy. Są też dostępne w każdym sklepie z artykułami 
biurowymi.
Naszą przygodę z najbardziej zaawansowanymi 
i przyjaznymi dla użytkownika technologiami 
brajlowskimi bierzemy na poważnie. Przyłącz się do nas.



www.indexbraille.com

Basic-D
Światowy lider składanego papieru

• 100 znaków na sekundę
• Podajnik papieru ciągłego
• Kompaktowy rozmiar
• Drukowanie w pionie
• Niewielka waga

Basic-D to mała, przenośna i mocna drukarka brajlowska. Jest to najlepiej 
sprzedająca się drukarka na rynku w ostatnich dziesięcioleciach.
Basic-D drukuje na składanym papierze i ma podajnik papieru ciągłego na 
jednostronne i dwustronne brajlowskie wydruki. Basic-D cechuje wysoka 
wydajność za rozsądną cenę. Dzięki kompaktowej budowie drukarka 
Basic-D mieści się na każdym biurku i jest doskonała do domowych 
brajlowskich wydruków.



Braille Box
Wielokrotnie nagradzana drukarka przemysłowa

• 300 znaków na sekundę
• Zasobnik na 400 kartek ciętego 

papieru
• Format czasopisma gotowego 

do zszycia
• Dźwiękochłonna obudowa

Braille Box to kamień milowy na rynku produkcji brajlowskiej. Ta pięknie 
wykonana maszyna jest doskonała do produkcji brajla, gdzie ważna jest 
szybkość. Braille Box jest zaprojektowany dla użytkowników w taki sposób, 
aby umożliwić im produkcję brajla na życzenie. Format czasopisma ujmuje 
kłopotów w produkcji brajla. Po prostu załaduj papier do pojemnego 
podajnika i drukuj dokumenty brajlowskie tom po tomie. Wszystko, co 
pozostaje do zrobienia to Zszycie i złożenie dokumentów i natychmiast 
mamy gotowe brajlowskie czasopismo.
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Ten unikalny projekt został uhonorowany następującymi nagrodami: Red dot 2011 (Niemcy), Niemiecka Nagroda Projektowa 2012, 
Public’s Choice 2012 (Szwecja), Design S (Szwecja) i Good Design 2012 (USA).

Poprzednio szybkość i jakość niosły ze sobą wysoki poziom hałasu, ale teraz wraz z drukarką Braille Box pojawiło 
się nowe zjawisko. Szczelnie zamknięta obudowa umożliwia utrzymanie hałasu na minimalnym poziomie, a przy 
tym wytwarzanie wysokiej jakości wydruków brajlowskich. Długi cykl życia Braille Box zapewni drukowanie 
dokumentów na wiele nadchodzących lat.
Dzięki oszczędnemu procesowi produkcji firmie Index udało się zachować wysoką jakość drukowania brajlem. 
Jednocześnie zoptymalizowano proces produkcji, aby sprostać wyższym oczekiwaniom klientów.

Solidny podajnik papieru Braille Box’a będący własnością Index Braille to podstawa 
sukcesu firmy. Duża szybkość, zamknięta konstrukcja i absolutnie konkurencyjna 
cena są konsekwencjami tego żywotnego podajnika.



Everest-D
Brajl na ciętych kartkach papieru w dowolnym formacie

Everest-D to najbardziej wszechstronna drukarka brajlowska na rynku; 
idealna do użytku osobistego i produkcyjnego drukowania książek. Można na 
niej drukować dokumenty, wizytówki i czasopisma. Po prostu umieść papier 
w podajniku i pozwól, aby drukarka Everest-D zrobiła resztę. Drukowanie 
brajlowskich etykiet nigdy nie było takie łatwe, za naciśnięciem jednego 
przycisku, natychmiast otrzymujesz dokument brajlowski zawierający grafikę 
w wysokiej rozdzielczości.
Dostępna teraz drukarka brajlowska all-in-one to dwie drukarki w jednej. 
Kombinacja poprzednich standardowych funkcji Everest z automatycznym 
formatowaniem czasopism 4X4 Pro daje użytkownikowi elastyczną i 
przyjazną dla niego drukarkę.

• 100 znaków na sekundę
• Wydruk brajlowski w formacie 

gazetowym oraz w formacie 
standardowym

• Zasobnik na 50 kartek

Podajnik papieru firmy Index to klasyk 
jego czasów. Królował on na rynku 
przez ponad 20 lat. Ten podajnik papieru 
jest zoptymalizowany do wydruków 
brajlowskich na papierze każdej jakości.
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Basic-D V4 Everest-D V4 Braille Box V4

Szybkość w CPS, znaki na sekundę 100 CPS 100 CPS 300 CPS

PAPIER
Typ papieru Podajnik papieru ciągłego Podajnik na 50 kartek Podajnik na 400 kartek

Długość papieru 1-17 cali 120-590 mm 120-590 mm

Szerokość papieru 4-13 cali 130-297 mm 130-297 mm

Waga papieru, gramy na metr kwadratowy 120-180 g/m2 120-180 g/m2 120-180 g/m2

FORMAT BRAJLA
Jedno lub dwustronny Tak Tak Tak

Brajl 6 i 8 punktowy Tak Tak Tak

Pionowy wydruk Boczny, składany w Z Format czasopisma Format czasopisma

Rozmiar komórek brajlowskich 2.5, 2.2, 3.2 mm 2.5, 2.2, 3.2 mm 2.5, 2.2, 3.2 mm

INTERFEJS
Interfejs użytkownika PC USB, Sieciowy, szeregowy USB, Sieciowy, szeregowy USB, Sieciowy

Wielo-języczny interfejs mowy Tak Tak Tak

ROZMIAR I WAGA
Rozmiar netto SxGxW cm 52x25x12 56x18x45 57x75x52

Waga netto kg 7.6 12.0 65

Linia drukarek brajlowskich V4 powstała w wyniku czteroletniej pracy działu rozwoju oraz największej 
prorozwojowej inwestycji w historii firmy Index. Chociaż drukarki V4 wydają się podobne do poprzednich 
modeli, zawierają ponad 80% nowych komponentów. Zoptymalizowany projekt mechaniczny, nowoczesna 
platforma elektroniczna i efektywna taktyka produkcji sprawiły, że Basic-D, Everest-D i Braille Box V4 stały się 
rzeczywistością. Gwarantujemy, że wydajność i cena tych czołowych drukarek brajlowskich zostanie utrzymana przez 
wiele nadchodzących lat.

Mechanika V4
• Wysokiej jakości punkty brajlowskie
• Solidne i trwałe komponenty
• Drukowanie jednostronne i dwustronne
• Grafika wypukła wysokiej rozdzielczości
• Możliwość zadrukowania całej strony

Elektronika V4
• USB 2.0 ze sterownikami drukarki dla Windows oraz OS X
• Port sieciowy 100 Mb/s
• Ustawienia oszczędzania energii
• Gniazdo słuchawkowe dla zewnętrznych głośników

Wewnętrzne oprogramowanie firmowe
• Bezpłatne aktualizacje oprogramowania firmowego online
• Wbudowany interfejs web
• Drukowanie w poziomie i w pionie
• Automatyczne dzielenie długich dokumentów na oddzielne tomy

Index V4 – przyszłość drukarek brajlowskich
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