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Принтери Index V5 побудовані на базі сучасних 
комп'ютерів під керівництвом операційної системи 
Linux, що надає широких можливостей, в тому числі:
• Index-direct-Braille (idB). Ви можете конвертувати 

документи Word / PDF безпосередньо в літературні 
(Клас 1) або скорочені тексти шрифтом Брайля 
(Клас 2), для цього купувати окремий редактор  
текстів шрифтом Брайля не потрібно.

• Веб-інтерфейс INDEX. Підтримує друк з мобільних 
пристроїв і в недалекому майбутньому надасть 
можливість попереднього перегляду і редагування  
файлів, що друкуються, перегляду стану й 
налаштувань принтера, підключення віддаленої 
підтримки тощо.

• Синтезована мова Acapela: багатомовна голосова 
підтримка користувачів.

• Унікальні можливості друку. Друк через Wi-Fi, 
дротову мережу або USB-накопичувач.

• Друк на вимогу. Друкуйте безпосередньо з USB-
накопичувача, дотримуючись голосових підказок.

• Інтелектуальний інтерфейс користувача. Містить 
адаптивний голосовий зворотній зв'язок двадцятьма 
мовами, що дозволяє користувачам бути менш 
залежними від інструкцій.

Ринок принтерів Брайля невеликий. Щороку у всьому 
світі випускається всього декілька тисяч одиниць, 
що трохи більше, ніж річний випуск розкішного 
спортивного автомобіля марки Lamborghini. Працюючи 
на маленькому ринкові, ми можемо досягти більшого 
лише шляхом співпраці та об'єднання зусиль.
З 2015 року Index співпрацює з іншими компаніями 
в якості надійного постачальника комплектуючих до 
принтерів Брайля, які використовують технологічну 
платформу Index.
Ми наполегливо йдемо до нашої мети зробити друк 
шрифтом Брайля ще доступнішим та запрошуємо Вас 
приєднатися.

Грамотність є одним з найважливіших факторів для 
успішного розвитку як окремо взятого індивідуума, так 
і суспільства вцілому.Це відноситься в рівній мірі як до 
людей з вадами зору, так і до людей зі стовідсотковим 
зором. Мені сумно говорити про те, що сьогодні 
більшість незрячих людей в світі - неграмотні, і це 
обмежує їх можливості в житті. Для мене очевидно, що 
у незрячих повинні бути такі ж самі можливості, як і у 
зрячих.
Мета Index Braille - спростити друк по Брайлю 
настільки, щоб документи, надруковані шрифтом 
Брайля, були доступні для незрячих людей, коли б і де 
б вони їм ні знадобилися. Я вважаю, що це призведе 
до підвищення рівня грамотності серед незрячих, і 
відповідно, до збільшення кількості успішних людей.
Я з гордістю представляю FanFold-D V5, важливу віху 
у сфері модернізації традиційного обладнання для 
друку шрифтом Брайля. Його висока продуктивність, 
унікальні функції, простота обслуговування та 
конкурентоспроможні ціни роблять його стандартом 
високошвидкісного принтера, який використовує 
фальцьований папір, на багато років вперед. Завдяки 
новим версіями FanFold-D V5, BrailleBox V5, Everest-D 
V5 і Basic-D V5 лінійка принтерів компанії Index Braille 
стала повною і здатна забезпечити всі потреби ринку.

Тепер і мобільний друк



www.indexbraille.com

FanFold-D
Принтер Брайля з високою швидкістю подачі 
фальцьованого паперу

• До 1000 сторінок на годину
• Низький рівень шуму
• Віддалена підтримка через інтернет
• Тактильна графіка з високою 
  роздільною здатністю
• Легкість та простота обслуговування
• Інтелектуальний інтерфейс
  користувача

FanFold-D V5 – це новий високошвидкісний принтер для друку 
шрифтом Брайля на основі технологічної платформи BrailleBox V5, яка 
добре себе зарекомендувала. Він поєднує в собі відмінну якість крапок, 
високошвидкісний друк, низькі витрати на утримання та обслуговування 
і конкурентоспроможну ціну.
Принцип виробництва FanFold-D простий. Він використовує друкуючі 
і електронні модулі BrailleBox, механізм подачі Basic-D і технологію 
шумопоглинання Index Acoustic Hoods. Поєднання цих простих 
елементів призводить до відмінного результату: це кращий традиційний 
принтер Брайля з-поміж коли-небудь створених.
FanFold-D поставляється на піддоні і готовий до використання відразу 
після розпаковки.



Basic-D
Надійна класична модель для фальцьованого 
паперу

• До 310 сторінок на годину
• Компактні розміри і мала вага
• Розмір паперу обирається 
  користувачем 
• Друк з мобільних пристроїв
• Подача фальцьованого паперу як 
  найнадійніший спосіб подачі

Basic-D V5 – портативний і потужний принтер Брайля для 
фальцьованого паперу. Його виняткова продуктивність і 
конкурентоспроможна ціна роблять його першим у світі принтером 
Брайля за кількістю продажів.
Конструкція пристрою подачі фальцьованого паперу забезпечує 
безперервну подачу паперу і цілодобовий друк по Брайлю.
Компактний дизайн Basic-D підходить для будь-якого робочого 
місця. Він ідеальний для друку шрифтом Брайля в будь-якому 
форматі і завжди у Вас під рукою.
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Everest-D
Універсальний принтер Брайля для паперу в 
аркушах

• До 400 сторінок на годину
• Тактильна графіка з високою 
  роздільною здатністю
• Автоматизований друк брошур
• Розмір паперу обирається 
  користувачем 
• Друк з мобільних пристроїв

Everest-D V5 створений для широкого кола користувачів, починаючи від 
особистого використання і закінчуючи багатотомним друком шрифтом 
Брайля. Протягом десятиліть Everest-D є лідером за кількістю продажів 
серед принтерів Брайля з ручною подачею паперу в аркушах.
Завдяки тому, що подавач аркушів можна регулювати, а формат паперу 
обирає користувач, Everest-D може тиснити практично будь-який тип 
паперу для друку по Брайлю, візитні картки, наклейки та навіть тонкий 
пластик.
Його унікальний подавач паперу забезпечує стабільність роботи 
під час друку. Долучайтеся до друку шрифтом Брайля на одному з 
найпопулярніших принтерів у світі. 

www.indexbraille.com



Шумопоглинальні шафи
Для моделей Everest-D та Basic-D V4 / V5

www.indexbraille.com

• Відмінне шумопоглинання
• Вентиляція з використанням
  вентилятора принтеру
• Заглушка для вентиляційних 
  каналів
• Заглушка для кабельних
  вводів
• Поставляється готовим для
  використання

Шумопоглинальна шафа для принтерів Брайля 
Basic V4/V5 обладнана механізмом нарізання 
паперу, знижує рівень шуму до 63 дБ (А) і вміщує 
до 100 аркушів.

Шумопоглинальна шафа для принтерів Брайля 
Everest V4 / V5 підтримує формат паперу до A3 
або 297 × 420 мм, знижує рівень шуму до 58 дБ 
(A) і утримує до 50 надрукованих аркушів.
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BrailleBox
Висока швидкість друку на папері в аркушах

• До 900 сторінок на годину
• Оптимізовано для друку у 
  форматі буклету
• Моторизований лоток для подачі 
  паперу
• Тактильна графіка з високою 
  роздільною здатністю
• Друк з мобільних пристроїв

BrailleBox V5 принтер Брайля з високою швидкістю друку на папері в аркушах. Він оптимальний для 
виробництва книг шрифтом Брайля на папері формату A3 або 297 × 420 мм, з подальшим складанням 
у формі буклету. BrailleBox V5 продовжив загальну тенденцію технічних удосконалень, розпочату 
в 2011 році BrailleBox V4, та став ще більш надійним при тривалому використанні. З 2012 року 
BrailleBox є лідером з продажів з поміж промислових принтерів Брайля.
BrailleBox відзначений п'ятьма всесвітньо відомими нагородами за дизайн. Його чудовий зовнішній 
вигляд, де продумана кожна деталь, робить його надзвичайно зручним для користувачів. Тепер 
унікальний дизайн BrailleBox, з його прозорими стінками, темною та світлою кольоровими гамами і 
маркованою панеллю управління, реалізований у всіх принтерах компанії Index.
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Index-direct-Braille (idB)
• IdB поставляється у комплекті з принтером. Для його використання не 
потрібні ліцензія або реєстрація.
• Перетворює плоскодрукований текст в шрифт Брайля, форматує макет 
сторінки і додає нумерацію сторінок.
• Автоматично перетворює текст шрифтом Брайля в літературний (Клас 1) або 
скорочений (Клас 2) Брайль.
• Підтримує більш ніж 140 мов.

Веб-інтерфейс
Веб-інтерфейс доступний, коли принтер підключений до вашої мережі.

• Відкривається простим введенням IP-адреси принтера в браузері.
• Підтримує будь-який пристрій, підключений до вашої мережі: мобільний 
телефон, iPad, ноутбук і комп'ютер.
• Підтримує всі основні браузери, наприклад Chrome та Firefox.
• Друкує документи шрифтом Брайля з файлів форматів  .doc .docx .txt і pdf.
• Дозволяє віддалено контролювати стан принтера.

Бездротове з'єднання
• підтримує стандартні протоколи обміну даними.
• Два частотних діапазони Wi-Fi.
• Вбудований Bluetooth-порт. 

Підтримка USB-пристроїв
Вставте USB-накопичувач у USB-порт на принтері V5.

• Друк документів безпосередньо шрифтом Брайля.
• Оновлення прошивки принтера.
• Створення резервних копій та відновлення персональних налаштувань.
• Голосова підтримка користувачів за допомогою синтезованого голосового 
зворотного зв'язку.

Інтелектуальний інтерфейс користувача
• Панель керування маркована плоскодрукованим текстом, що продубльований 
шрифтом Брайля.
• Використовує аналогічну структуру меню, як і більшість інтелектуальних 
пристроїв.
• Підтримує багатомовний синтезований голосовий зворотний зв'язок.
• Інтерактивний інтерфейс користувача.

idB

ТифлоЦентр
Київ, Україна

+38(044) 360-44-12, www.tiflocenter.com.ua, info@tiflocenter.com.ua

Інформація в цьому каталозі має загальний характер. Дані надаються «як є» і коригуються на дату публікації. Через постійні поліпшення 
продукції вся інформація може бути змінена без попереднього повідомлення.


