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O futuro do Braille

Sr Björn Löfstedt, CEO Index Braille

Nunca antes uma impressora Braille esteve no mesmo 
patamar de produtos tais como Mercedes ou Apple Inc. 
A Braille Box é impressora mais aclamada do mundo e 
a primeira impressora Braille a receber um número de 
premiações de design. Até o momento, ela convenceu 
cinco júris diferentes sobre a sua excelência. A Braille 
Box é uma impressora de se ter orgulho.
A evolução técnica da Index Braille para a nova série 
V4 teve um grande impacto nas vendas no mercado 
mundial. A nossa nova gama de impressoras impulsionou 
a técnica de qualidade de impressão. Com uma produção 
mais eficiente, a nossa linha de produção aumentou a 
capacidade produtiva. Desde o lançamento da V4, a 
Index entregou o maior pedido de impressoras Braille já 
visto, dentro dessa indústria. A Index superou a produção 
e venda anual de 3.500 impressoras incluindo um pedido 
significativo para o sistema educacional brasileiro.
Você tem alguma dúvida com a sua impressora? Sem 
problemas. A Index tem a solução. Nós temos centros 

de serviço em várias regiões por todo o mundo. Você 
também pode se conectar com a página web e acessar 
infinitas informações do nosso suporte pela internet, 24 
horas por dia, 7 dias por semana. Da mesma forma, você 
pode fazer pedidos de peças de reposição a qualquer hora 
na nossa loja de conveniência online.
Folha solta: eu acredito piamente que este é o
nosso futuro. Já que o mercado de impressoras a tinta
deixou a alimentação por trator para trás, acontecerá da
mesma maneira com o mercado de impressoras Braille
nos próximos anos. A folha solta não é cara, é
fácil de usar e requer menos trabalho. Melhor ainda, está 
disponível em qualquer loja local de fornecimento de 
material para escritório.
O nosso compromisso com as técnicas Braille mais 
experientes e amigáveis ao usuário é sério. Você é bem-
vindo a se juntar a nós.
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Basic-D
Impressora líder mundial de formulário contínuo

• 100 caracteres por segundo
• Trator de alimentação de 

formulário contínuo
• Tamanho compacto
• Impressão vertical
• Peso leve

A Basic-D é uma impressora Braille pequena, portátil e poderosa. Ela é a 
líder de mercado de vendas de impressora Braille há décadas.
A Basic-D foi especialmente desenvolvida para aceitar formulário contínuo 
e é alimentada por trator para impressão Braille simples ou frente e verso. 
A Basic-D é a impressora Braille mais barata do mercado. Com design 
compacto, a Basic-D cabe em qualquer mesa de trabalho, perfeita para 
impressão em Braille na ponta de seus dedos.



Braille Box
Impressora vencedora de vários prêmios 
internacionais de produção

• 300 caracteres por segundo
• Bandeja de alimentação de 400 

páginas de folha solta
• Formato de revista com grampos
• Abafador incorporado

A Braille Box é um verdadeiro marco no mercado de produção de Braille.
Esta máquina com um design bonito é excelente para qualquer ambiente de 
produção em Braille em que a velocidade seja essencial. A Braille Box é feita 
sob medida para os seus usuários, fornecendo produção Braille por demanda.
O formato de revista elimina a complicação da produção em Braille. 
Simplesmente carregue o papel na bandeja de grandes dimensões e imprima 
os seus documentos por volume. Agora, basta você grampear, dobrar e 
desfrutar da sua revista Braille.
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O design único recebeu as seguintes premiações: prêmio Red dot design 2011 (Alemanha), prêmio German Design 2012, prêmio 
Grand design – escolha do público 2012 (Suécia), prêmio Design S 2012 (Suécia), prêmio Good Design 2012 (EUA).

Anteriormente, velocidade e qualidade significavam um nível alto de ruído, mas agora a Braille Box apresenta um 
novo fenômeno. O design completamente fechado mantém os níveis de ruído no mínimo, e ainda assim ela continua 
a produzir Braille com alta qualidade. Com o seu longo ciclo de vida, a Braille Box assegura imprimir os seus 
documentos Braille por muitos anos.
Através das otimizações implementadas na produção, a Index tem conseguido superar os padrões de qualidade. 
Além disso, melhora o fluxo de produção com a finalidade de satisfazer as constantes exigências dos consumidores.

O alimentador de papel encorporado na Braille Box, propriedade da Index Braille, é 
um dos fatores que mais contribuiu para o sucesso da impressora. A alta velocidade, 
o design a prova de som e o preço mais competitivo de sempre provêm do excelente 
alimentador de papel.



Everest-D
Braille em folha solta de qualquer dimensão

A Everest-D é a impressora Braille mais versátil do mercado; ideal para 
uso pessoal e produção em volume. Imprime documentos, cartões de visita 
ou revistas. Apenas coloque uma pilha de folha solta dentro do alimentador 
de papel e deixe que a Everest-D faça o resto. A impressão de rótulos Braille 
é muito fácil, com o pressionar de um botão, você terá um documento em 
Braille incluindo gráficos de alta resolução instantaneamente.
Agora, tudo disponível em uma impressora Braille. São duas impressoras 
Index em apenas uma.
A combinação das funções da Everest padronizadas anteriormente e o 
formato em revista automático do 4X4 PRO disponibiliza uma impressora 
flexível e amigável ao usuário.

• 100 caracteres por segundo
• Impresso nos formatos Braille 

revista e padrão
• Bandeja de folhas para 50 

páginas

O alimentador de papel da Index é um 
clássico do seu tempo. Por mais de 20 
anos, o alimentador de papel tem sido um 
líder de mercado global. Este alimentador 
de papel é otimizado para papeis em 
Braille de todas as qualidades.
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Basic-D V4 Everest-D V4 Braille Box V4

Velocidade em CPS (Caracteres Por 
Segundo)

100 CPS 100 CPS 300 CPS

PAPEL

Tipo de papel Formulário contínuo Até 50 folhas Até 400 folhas

Comprimento do papel 1-17 polegadas 120-590 mm 120-590 mm

Largura do papel 4-13 polegadas 130-297 mm 130-297 mm

Peso do papel, gramas por metro 
quadrado

120-180 g/m2 120-180 g/m2 120-180 g/m2

FORMATO BRAILLE

Lados simples e em frente e verso Sim Sim Sim

Pontos Braille 6 e 8 Sim Sim Sim

Impressão vertical Dobra-Z lateral Formato revista Formato revista

Tamanho da celular Braille 2.5, 2.2, 3.2 mm 2.5, 2.2, 3.2 mm 2.5, 2.2, 3.2 mm

INTERFACE

Interface USB para PC Cliente USB, Rede, Serial e Web USB, Rede, Serial e Web USB, Rede e Web

Interface de fala multilíngua Sim Sim Sim

TAMANHO E PESO

Tamanho líquido (WxDxH -  Largura X 
Profundidade X Altura) cm

52x25x12 56x18x45 57x75x52

Peso líquido (kg) 7.6 12.0 65

A conquista da linha de impressoras V4 consistiu de um período de desenvolvimento de quatro anos, e, 
evidentemente, o maior investimento no desenvolvimento de impressoras já feito pela Index. Embora as impressoras 
V4 possam se assemelhar aos modelos Index anteriores, mais de 80% dos componentes são novos.
O design mecânico otimizado, a plataforma eletrônica moderna e as táticas de produção eficientes criaram a 
oportunidade de tornar a Basic-D, a Everest-D e a Braille Box V4 uma realidade. O desempenho e o preço das 
impressoras V4 são garantidos para permanecerem como as impressoras Braille líderes ainda por muitos anos.

Mecânicas V4
• Pontos Braille de alta qualidade
• Encorpada com hardware durável
• Impressão em Braille em frente e verso ou simples
• Imágens gráficas táteis de alta resolução
• Imprimível em toda a superfície

Eletrônicas V4
• USB 2.0 com drives de impressão para o Windows e o OS X
• Rede 100 Mb/s
• Configuração de economia de energia
• Conexão para fone de ouvido

Firmware interno
• Atualizações de firmware gratuitas online
• Interface web embutida
• Impressão horizontal e vertical
• Divide documentos extensos automaticamente em volumes separados

Index V4, o futuro das impressoras Braille
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