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Björn Löfstedt 
Ägare och VD, Index Braille

En kraftfull Linuxdator finns i varje V5:s skrivare, 
vilket öppnar en rad möjligheter:
• Index-direct-Braille (idB). Ett Word/PDF 

dokument kan konverteras direkt till oförkortad 
eller förskortad punktskrift. Det är inte nödvändigt 
att köpa en separat brailleeditor.

• En webb-app är implementerad i skrivaren. Den 
stödjer utskrift från mobila enheter har möjlighet 
att förhandsvisa och editera braillefiler, visa 
skrivarstatus, skrivarinställningar och möjliggöra 
fjärr-support. 

• Acapela, syntetiskt tal, finns i många språk och 
guidar användaren

• Utskrift via Wi-Fi, trådbundet nätverk eller USB-
sladd.

• Utskrift direkt från ett USB-minne, guidad av 
syntetisk talåterkoppling. 

• Ett smart användargränssnitt med talåterkoppling, 
gör det möjligt för användare att vara mindre 
beroende av bruksanvisningar.

Marknaden för brailleskrivare är liten. Varje år 
produceras ett fåtal tusen enheter, något mer än den 
årliga produktionen av lyxbilen Lamborghini. 
Att verka på en liten marknad gör att vi har mycket att 
vinna på samarbete. 
Sedan 2015, har Index samarbetat med andra företag 
som ’Original Equipment Manufacturer’ (OEM) av 
brailleskrivare till andra märken, genom att använda 
Index tekniska plattform. 

Vår resa fortsätter, mot vårt mål att förenkla 
punktutskrift. Du är välkommen att följa med.

Läskunnighet är en av de vikigaste faktorerna för lyckad 
utveckling. Det gäller för individen och samhället, för 
seende och blinda. Tyvärr är en majoritet av de blinda i 
världen analfabeter. Detta ger dem sämre möjligheter i 
livet, för läskunnighet är en förutsättning för att kunna 
utvecklas. För mig är det självklart att blinda ska ha 
samma möjligheter som seende.

Index Braille strävar efter att förenkla punktutskrift, 
så att utskrivna brailledokument finns tillgänglingt för 
blinda, när som helst och var som helst. Jag tror att 
detta kommer att leda till högre läskunnighet och att 
fler blinda lyckas nå sina mål i livet.

Jag är stolt över att introducera FanFold-D V5, en 
viktig milstolpe för att modernisera brailleproduktion. 
Den har utmärkt prestanda, attraktiva funktioner, är 
lätt att underhålla och ett konkurrenskraftigt pris gör 
den till ett självklart val av produktionsskrivare. Med 
de nya FanFold-D V5, BrailleBox V5, Everest-D V5 
och Basic-D V5 är Index Brailles sortiment av skrivare 
komplett, de sörjer för kundernas alla behov.

Äntligen möjligt att skriva ut från mobilen



www.indexbraille.com

FanFold-D
Traktormatad brailleskrivare med hög hastighet

• 1000 sidor/timme
• Låg ljudnivå
• Fjärr-support via Internet
• Högupplöst taktil grafik
• Enkelt underhåll på plats
• Smart användargränssnitt

FanFold-D V5 är den nya produktionsskrivaren med hög hastighet, baserad 
på en väl prövad BrailleBox V5 teknologisk plattform. Den kombinerar 
utmärkt punktkvalitet, hög hastighet, låg kostnad för underhåll och ett 
konkurrenskraftigt pris.

Den grundläggande konstruktionen av FanFold-D är enkel. Den använder 
skrivar- och elektronikmoduler från BrailleBox, pappersmatning från Basic-D 
och teknologin för ljuddämpningen från Index ljudhuv. Kombinationen av 
dessa enkla principer leder till ett ypperligt resultat - den bästa traditionella 
brailleskrivaren som någonsin producerats.

FanFold-D levereras på en pall, färdig att användas direkt.



Basic-D
Pålitlig klassiker för traktormatat papper

• 310 sidor/timme
• Kompakt storlek och lätt vikt
• Användardefinierad pappersstorlek
• Utskrift från portabla enheter
• Traktormatad, den mest pålitliga
   pappersmatningen

Basic-D V5 är en bärbar och kraftfull skrivare för traktormatat papper. 
Dess utmärkta prestanda och mycket konkurrenskraftiga pris gör den till 
den mest sålda brailleskrivaren i världen.

Den traktormatade designen sörjer för jämn pappershantering och för 
utskrift utan avbrott.

Basic-D:s kompakta design passar varje skrivbord. Den är perfekt för 
brailleutskrift i varje form.

www.indexbraille.com



Everest-D
Flexibel utskrift på vanligt papper

• 400 sidor/timme
• Högupplöst taktil grafik
• Automatisk utskrift för häften
• Användardefinierad pappers- 
   storlek
• Utskrift från bärbara enheter

Everest-D V5 passar en lång rad användare, från personlig nivå till 
omfångsrik brailleproduktion. Under decennier har Everest-D varit den mest 
sålda brailleskrivaren på marknaden för arkmatat papper.

Med flexibiliteten från den reglerbara arkmataren och användardefinierat 
papper, kan Everest-D skriva ut nästan all slags braille på papper, 
visitkort, etiketter, eller tunn plast. Dess unika arkmatare möjliggör stabil 
pappershantering av arkmatat papper. Utforska fördelarna med en av de 
mest populära skrivarna.
 

www.indexbraille.com



Acoustic Hoods
För Everest-D och Basic-D V4/V5

www.indexbraille.com

• Utmärkt ljudminskning
• Ventilation genom 
   skrivarens fläkt
• Ljuddämpare för ventilation
• Ljuddämpare för kabelhål
• Levereras färdig att använda

Ljudhuven Basic Hood V4/V5, är utrustad med 
en mekanism för att skära av papperet, minskar 
ljudnivån till 63 dB(A) och rymmer upp till 100 ark 
papper.

Ljudhuven Everest Hood V4/V5, fungerar med 
pappersstorlek upp till A3, minskar ljudnivån till 58 
dB(A) och rymmer ett fullt pappersmagasin på cirka 
50 ark papper. 



www.indexbraille.com

BrailleBox
Arkmatat papper med hög hastighet

• 900 sidor/timme
• Optimerad för häftesformat
• Motoriserad braillelåda
• Högupplöst taktil grafik
• Skriver ut från bärbara enheter

BrailleBox V5 är en höghastighetsskrivare för arkmatat papper. Den är optimerad för att producera 
brailleböcker i häftesformat A3 format. Förutom den generella tekniska utvecklingen sedan BrailleBox V4 
introducerads 2011, har V5-modellen ännu bättre hållbarhet. Sedan 2012 har BrailleBox varit den mest sålda 
produktionsskrivaren för braille på marknaden.

BrailleBox har tilldelats fem internationellt kända designpriser. Dess utmärkta design gör att den är 
användarvänlig i varje detalj. Den lyckade designen med öppna glaspartier, mörka och ljusa färger samt 
markerade aktiva ytor finns nu på alla Index skrivare.
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Index Personal
Längst fram: Jan, Bertie, Henrik, Pierre, 
Björn, Niels, Elina
Bakre raden: Natalia, Nils, Ewa, Ingela, 
Simon, Hans, Peter, Mikael
Saknas: Natasha

Index-direct-Braille (idB)
• Bearbetar text-till-braille översättning 
• Formaterar braillesidans layout och lägger till sidnumrering automatiskt. 
• Översättningen till braille kan vara oförkortad eller förkortad punktskrift. 
• Stödjer mer än 140 spåk. 
• IdB är gratis. Ingen registrering eller licens behövs.

Webb-gränssnitt
En webb-app finns tillgänglig när skrivaren är kopplad till ditt nätverk.

• Öppna appen genom att skriva skrivarens IP-adressen i webbläsaren. 
• Stödjer alla enheter som är kopplade till ditt nätverk: mobiltelefon, iPad, laptop
  och dator. 
• Stödjer alla större webläsare, som Chrome och Firefox. 
• Skriv punktdokumentet från .doc .docx.txt och pdf. 
• Kontrollerar skrivarens status på avstånd.

Trådlös uppkoppling
• Följer standard kommunikationsprotokoll. 
• Stödjer dual band Wi-Fi. 
• Bluetooth hårdvarusupport.

USB-minne support
Sätt in ett USB-minne i USB kontakten på V5-skrivaren.

• Skriver dokument direkt i braille. 
• Uppdaterar hårdvaran för skrivaren. 
• Gör back-up och återställer personliga layouter. 
• Syntetisk talåterkoppling guidar användaren.

Smart användargränssnitt
• Text- och braillemärkt kontrollpanel. 
• Menystruktur av samma typ om de flesta smarta enheter. 
• Flerspråklig syntetisk talåtergivning. 
• Interaktivt användargränssnitt.

idB


