
Lithuanian

idB

Index V5 spausdintuvai



Bjorn Lofstedt, Index Braille 
savininkas ir generalinis direktorius.

Linux kompiuteris kuris atidaro plačias galimybes, 
įskaitant:
- Index-direct-Braille (idB). Galite konvertuoti Word/
PDF dokumentus tiesiai į Brailio tekstą, tam net 
nereikia specialaus tekstinio redaktoriaus.
- Internetinė programa esanti spausdintuvo "viduje" 
palaiko spausdinimą iš mobiliųjų įrenginių ir taip 
pat netrukus galės peržiūrėti ir redaguoti Brailio 
failą, peržiūrėti spausdintuvo statusą, nustatymus bei 
prisijungti nuotoliniu būdu prie spausdintuvo.
- ACAPELA sintetinis kalbos sintezatorius palaiko 
daugelį kalbų.
- Spausdinti per "Wi-Fi", interneto tinklą arba USB 
laidą.
- Spausdinti tiesiai iš USB laikmenos.
- Protinga vartotojo sąsaja su prisitaikančia kalbos 
sintezavimo priemone įgalina spausdintuvą „šnekėti“ 
dvidešimt kalbų, leidžianti vartotojams daugiau 
mažiau likti nepriklausomai nuo vartotojo aprašymų.
Brailio spausdintuvų rinka yra maža. Kasmet keli 
tūkstančiai vienetų yra pagaminami, tai šiek tiek 
daugiau nei prabangus sportiniai automobiliai 
Lamborghini. Mažoje rinkoje turime bendradarbiauti 
norėdami laimėti. Nuo 2015 metų Index gamintojas 
pradėjo bendradarbiauti su kitais gamintojais 
kaip Originaliosios Įrangos Gamintojas (Original 
Equipment Manufacturer - OEM) naudojant Index 
kompanijos sukurta Brailio spausdintuvo platformą.
Mūsų kelionė tęsiasi, ir tikslas yra "Brailio spauda 
lengvai". Maloniai kviečiame prisijungti.

Raštingumas yra vienas iš svarbiausių dalykų, 
sėkmingam vystimuisi. Tai taikoma asmenims ir 
visuomenei, silpnaregiams ir akliesiems. Man yra 
liūdna pasakyti, kad šiandien pasaulio aklųjų dauguma 
žmonių yra neraštingi. Tai susilpnina jų galimybes 
gyvenime. Man akivaizdu, kad aklieji turėtų turėti 
tokias pačias galimybes, kaip ir regintieji.
Kompanijos Index Braille tikslas supaprastinti Brailio 
spauda taip, kad atsispausdinti Brailio dokumentus 
galima akliesiems, visur kur jiems reikia. Manau, 
kad tai lems aukštesni raštingumo lygį tarp aklųjų ir 
didesni sėkmingų aklųjų žmonių skaičių.
Mes išdidžiai pristatome naują FanFold-D V5 
versijos spausdintuvą, kuris modernizuos tradicinę 
Brailio spausdintuvų rinką. Naujasis spausdintuvas 
puikiai veikia, patrauklių savybių, lengva priežiūra 
ir konkurencinga kaina gali padaryti kaip standartą 
daugeliui metų į priekį Brailio spaudą ant perforuoto 
popieriaus. Naujosios V5 kartos, FanFold-D, 
BrailleBox, Everest-D ir Basic-D Brailio spausdintuvų 
serija baigta, patenkinant visus rinkos poreikius.
Kiekvieno spausdintuvo “viduje“ randasi galingas 

Galiausiai spausdinimas iš mobilių įrenginių      



www.indexbraille.com

FanFold-D
Didelio greičio Brailio spausdintuvas perforuotam 
popieriui

• 1000 puslapių/val.
• Žemas triukšmo lygis
• Nuotolinė pagalba internetu
• Aukštos raiškos lytėjimo grafika
• Lengva priežiūra vietoje
• Protinga vartotojo sąsaja

FanFold-D V5 kartos spausdintuvai yra didelės spartos Brailio spausdintuvas 
kurio pagrindas yra gerai pasitvirtinusi BrailleBox V5 technologijų platforma. 
Jis jungia puikią taško kokybę, didelį spaudos greitį, mažos priežiūros 
sąnaudos ir konkurencinga kaina. Šio spausdintuvo principas sudarytas iš 
trijų komponentų. Mechaniniai ir elektroniniai moduliai paimti iš BrailleBox 
platformos, perforuoto popieriaus paėmimo mechanizmas paimtas iš Basic-D,
ir triukšmo mažinimo technologija iš Index Acoustic Hoods akustinės spintos. 
Šių paprastų principų derinys veda prie puikaus rezultato, geriausio tradicinio 
Brailio spausdintuvo kada nors pagaminto.
FanFold-D yra pristatomi ant padėklo, paruoštas naudoti iškart.



Basic-D
Patikimas klasikinis perforuotam popieriui

• 310 puslapių/val.
• Kompaktiškas dydis ir nedidelis svoris
• Vartotojo nustatomas popieriaus dydis
• Spausdinimas iš nešiojamųjų įrenginių
• Labiausiai patikimas perforuoto popieriaus
  padavimas

Basic-D V5 yra nešiojamas ir galingas Brailio spausdintuvas 
nepertraukiamam perforuoto popieriaus spausdinimui. Jo nepaprastos 
eksploatacinės savybės ir labai konkurencinga kaina, padaro labiausiai 
parduodama Brailio spausdintuvą pasaulyje.
Popieriaus padavimo konstrukcija užtikrina sklandų popieriaus padavimą 
visą para. Kompaktiškas Basic-D tinka bet kokio stalo. Jis puikiai tinka 
spausdinti Brailį.
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Everest-D
Lankstumas ant popieriaus

• Už 400 puslapių/val.
• Aukštos raiškos lytėjimo grafika
• Automatinis brošiūros spausdinimas
• Vartotojo popieriaus dydžio nustatymas
• Spausdinimas iš nešiojamųjų įrenginių

Everest-D V5 patenkina platų vartotojų ratą, nuo asmeninio vartojimo 
iki stambios Brailio gamybos. Jau kelis dešimtmečius Everest-D buvo 
daugiausiai parduodamas kaip lakštinio popieriaus Brailio spausdintuvas 
rinkoje.
Su reguliuojamu popieriaus tiektuvu ir vartotojo nustatomu popieriaus 
formatu, Everest-D gali spausti beveik ant bet kokio Brailio tipo popieriaus, 
vizitinių kortelių, etikečių ar plono plastiko.
Jo unikalus popieriaus tiektuvas užtikrina stabilumą popieriaus padavimą. 
Išbandykite vieną iš populiariausių spausdintuvų.

www.indexbraille.com



Akustinè spinta
Tinka Everest-D ir Basic-D V4/V5

www.indexbraille.com

• Puikus triukšmo mažinimas
• Vėdinama naudojant spausdin
   tuvo ventiliatorių
• Yra duslintuvas ventiliacijai
• Yra duslintuvas kabelių skylėms
• Siunčiama paruošta naudoti

Basic V4/V5 dangtyje yra įrengtas popieriaus 
pjovimo mechanizmas, sumažina triukšmo lygį iki 
63 dB (A) ir telpa iki 100 popieriaus lapų.

Everest V4/V5 spinta palaiko popieriaus dydį iki A3 
arba 11x17 colių, sumažina triukšmo lygį iki 58 dB 
(A) į popieriaus tiektuvą telpa 50 popieriaus lapų. 
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BrailleBox
Didelis spausdinimo greitis

• 900 puslapių/val.
• Optimizuotas bukletų formatui
• Motorizuotas Brailio popieriaus 
   padavimas
• Aukštos raiškos lytėjimo grafika
• Spausdinimas iš nešiojamųjų
   įrenginių

BrailleBox V5 didelės spartos Brailio spausdintuvas. Jis yra optimizuotas gaminti Brailio raštu
knygas, bukletus, formatu A3 arba 11x17 colių. Kai 2011 metais buvo pristatytas V4 BrailleBox
spausdintuvas, jis buvo pastoviai techniškai tobulinamas. Nuo 2012 metų BrailleBox spausdintuvas
yra daugiausiai rinkoje parduota kaip gamybos spausdintuvas.
BrailleBox buvo apdovanotas penkiais tarptautiniais dizaino apdovanojimais. Jo puikus dizainas
draugiškas kiekvienoje detalėje. Sėkmingas BrailleBox dizainas su atvirais stikliniais plotais,
šviesiomis ir tamsiomis spalvomis ir pašviestomis charakteringomis vietomis dabar yra įgyvendinta
visuose Index spausdintuvuose.
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Index-direct-Braille (idB)
• Teksto į Brailį vertimas, Brailio puslapio formatavimas ir numeravimas yra 
   spausdintuvo programinė dalis.
• Palaiko Brailio vertimą į daugiau kaip 140 kalbų, pagal www.liblouis.org puslapio 
   atviro kodo duomenų bazes.
• idB yra nemokamas. Nėra registracijos ir licencijų.

Interneto sąsaja
Internetinė sąsaja (web app) yra prieinama kai spausdintuvas yra prijungtas prie 
interneto tinklo.

• Norėdami atidaryti sąsaja į spausdintuvą įveskite spausdintuvo IP adresą.
• Spausdintuvas palaiko visus įrenginius prijungtus prie jūsų tinklo; telefonus, 
   planšetes, nešiojamus, kompiuterius, kompiuterius.
• Palaiko visas operacines sistemas.
• Tiesiogiai spausdina Word/pdf failus.
• Nuotoliniu būdu stebėti spausdintuvo būseną.

Bevielis ryšys
• Palaiko standartinį komunikacijos protokolą.
• Dviejų dažnių "Wi-Fi palaikymas.
• Bluetooth sąsaja. 

USB atminties palaikymas
Įdėkite USB atmintinę į USB lizdą V5 spausdintuve.

• Spausdinti dokumentus tiesiogiai.
• Atnaujinti spausdintuvo programinę įrangą.
• Kurti asmeninius puslapio parametrų nustatymus, juos archivuoti.
• Garsinis atsiliepimas maigant spausdintuvo menių mygtukus.

Vartotojo sąsaja
• Reginčiųjų ir Brailio tekstas ant valdymo pulto.
• Panaši meniu struktūra, kaip daugumos išmaniųjų įrenginių.
• Daugiakalbis meniu įgarsinimas.
• Interaktyvi vartotojo sąsaja.

idB

„Brailio spausdintuvų centras“ MB
Krunio k. 4, Trakų raj.
LT-21267 Lietuva

Mobilus telefonas: 860191534
El. paštas: info@bscentras.lt
www.bscentras.lt


