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เจ้าของและ CEO ของ Index Braille

ระบบคอมพิวเตอร์ Linux อันทรงพลัง 'ภายใน' เคร่ืองพิมพ์ 
Index V5 เปิดกว้างสำาหรับรูปแบบการใช้งานใหม่ ๆ ดังน้ี:
• Index-direct-Braille (idB) ให้คุณแปลงเอกสาร Word/
PDF โดยตรงเป็นอักษรเบรลล์ประเภท literary (Grade 1) 
หรือ contracted (Grade 2) จึงไม่จำาเป็นต้องส่ังซ้ือโปรแกรม 
Editor สำาหรับอักษรเบรลล์แบบแยกชุด
• แอปฯ INDEX เพ่ือใช้งานผ่านเว็บ ท่ีติดต้ัง 'ภายใน' 
เคร่ืองพิมพ์ ซ่ึงรองรับการพิมพ์ผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์มือ
ถือ แลในอีกไม่นานจะรองรับการดูภาพตัวอย่างและแก้ไข
ไฟล์เอกสารอักษรเบรลล์ เรียกดูสถานะและการต้ังค่าของ
เคร่ืองพิมพ์ รวมท้ังเปิดใช้งานการสนับสนุนการควบคุมทาง
ไกลได้
• ระบบเสียงพูดแบบอะคาเปลลา คือฟังก์ชันตอบกลับผู้ใช้
ด้วยคำาพูดในหลายภาษา
• มีตัวเลือกในการพิมพ์แบบพิเศษ เช่น พิมพ์ผ่านระบบไร้
สาย เครือข่ายแบบใช้สายหรือเช่ือมต่อผ่านสาย USB

• ส่ังพิมพ์ตามความต้องการ เช่น พิมพ์จากแฟลชไดรฟ์ USB 
โดยตรง พร้อมคำาแนะนำาจากฟังก์ชันตอบกลับด้วยเสียงของ
ระบบ
• ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้อัจฉริยะ ประกอบด้วยการตอบ
กลับด้วยคำาพูดแบบปรับเองได้ให้เลือกถึง 20 ภาษา ช่วยให้
ผู้ใช้พ่ึงพาคู่มือการใช้งานน้อยลง
ตลาดของเคร่ืองพิมพ์อักษรเบรลล์มีขนาดเล็ก ในทุกปีจะมี
การผลิตเพียงไม่ก่ีพันเคร่ืองเท่าน้ัน ซ่ึงมากกว่ายอดการผลิต
รายปีของแลมโบกิน่ี รถสปอร์ตสุดหรูเพียงเล็กน้อย ในการ
แข่งขันในตลาดเล็กเราต้องใช้ความพยายามอย่างย่ิงโดย
อาศัยการทำางานร่วมกัน 
นับต้ังแต่ปี 2015 ท่ี Index ได้ร่วมงานกับบริษัทอ่ืนๆ ซ่ึงเป็น
บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์เดิม (Original Equipment Manufacturer 
หรือ OEM) ให้กับเคร่ืองพิมพ์อักษรเบรลล์โดยใช้
แพลตฟอร์มเทคโนโลยีของ Index 
การเดินทางของเรายังคงก้าวต่อไป โดยเรามีเป้าหมายท่ีจะ
ทำาให้ 'การพิมพ์อักษรเบรลล์เป็นเร่ืองง่าย' เรายินดีต้อนรับ
คุณมาเข้าร่วมกับเรา

การรู้หนังสือนับเป็นหน่ึงในส่ิงท่ีสำาคัญท่ีสุดสำาหรับการ
พัฒนาสู่ความสำาเร็จ ซ่ึงมีผลกับท้ังตัวบุคคลและสังคม 
สำาหรับผู้ท่ีมองเห็นและมองไม่เห็นเฉกเช่นเดียวกัน ผม
เสียใจท่ีต้องกล่าวว่าในทุกวันน้ีผู้พิการทางสายตาส่วนใหญ่
ในโลกยังคงไม่รู้หนังสือ ซ่ึงย่อมส่งผลกระทบต่อโอกาสของ
พวกเขาเหล่าน้ันในชีวิต สำาหรับผมแน่นอนว่าผู้พิการทาง
สายตาควรได้รับโอกาสเท่าเทียมกับผู้อ่ืน
Index Braille มุ่งหวังท่ีจะปฏิวัติการพิมพ์อักษรเบรลล์ให้ง่าย
ข้ึน เพ่ือให้มีเอกสารท่ีพิมพ์เป็นอักษรเบรลล์อย่างแพร่หลาย
แก่ผู้พิการทางสายตาในทุกท่ีและทุกเวลาท่ีพวกเขาต้องการ 
ผมเช่ือม่ันว่าการทำาเช่นน้ีจะช่วยเพ่ิมอัตราการรู้หนังสือใน
กลุ่มผู้พิการทางสายตาและส่งเสริมให้พวกเขาประสบความ
สำาเร็จในชีวิตมากย่ิงข้ึน
ผมภูมิใจท่ีจะนำาเสนอ FanFold-D V5 ซ่ึงเป็นก้าวสำาคัญ
ของเราในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่สู่ตลาดเคร่ืองพิมพ์
อักษรเบรลล์ ด้วยประสิทธิภาพท่ียอดเย่ียม คุณลักษณะท่ี
ดึงดูดความสนใจ การซ่อมบำารุงท่ีง่ายและราคาท่ีสามารถ
แข่งขันได้ จึงเป็นการกำาหนดมาตรฐานสำาหรับเคร่ืองพิมพ์
แบบดึงกระดาษต่อเน่ืองความเร็วสูงต่อไปอีกนานหลายปี 
เรามีท้ัง FanFold-D V5 ใหม่, BrailleBox V5, Everest-D V5 
และ Basic-D V5 ท่ีรวมเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์อักษร
เบรลล์ของ Index แบบครบวงจรท่ีสามารถรองรับทุกความ
ต้องการของตลาด

ส้ินสุดการรอคอยกับการพิมพ์ผ่านอุปกรณ์มือถือ
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FanFold-D
เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์แบบใช้กับกระดาษชนิดต่อเนื่องความเร็วสูง

• 1000 หน้า/ชั่วโมง
• ระดับเสียงต่ำา
• รองรับการสั่งงานระยะไกลทางระบบ 
  อินเทอร์เน็ต
• กราฟิกแบบสัมผัสที่ความละเอียดสูง
• การซ่อมบำารุงนอกสถานที่ทำาได้ง่าย
• ส ่วนต่อประสานกับผู้ใช้อัจฉริยะ

FanFold-D V5 คือเครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ความเร็วสูงรุ่นใหม่ โดยทำางานบน
แพลตฟอร์มเทคโนโลยี BrailleBox V5 ซึ่งเป็นที่ยอมรับ 
ด้วยคุณภาพงานพิมพ์ที่ยอดเยี่ยม การพิมพ์อักษรเบรลล์ความเร็วสูง ค่าใช้จ่าย
ในการบำารุงรักษาต่ำาและราคาที่สามารถแข่งขันได้
หลักการผลิตเครื่อง FanFold-D นั้นเรียบง่าย ด้วยการใช้โมลูลการพิมพ์และ
โมดูลอิเล็กทรอนิกส์ของ BrailleBox ซึ่งเป็นกลไกการป้อนของ Basic-D 
ผสานกับเทคโนโลยีการลดเสียงของกล่องครอบลดเสียง Index จากการรวม
หลักการง่ายๆ เหล่านี้ นำามาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยม นั่นคือ เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์
แบบดั้งเดิมที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา

FanFold-D จัดส่งถึงมือคุณแบบพร้อมใช้งานเมื่อแกะกล่อง



Basic-D
รุ่นคลาสสิกที่น่าเชื่อถือสำาหรับกระดาษต่อเนื่อง

• 310 หน้า/ชั่วโมง
• ขนาดกะทัดรัดและน้ำาหนักเบา
• ขนาดของกระดาษที่กำาหนดเองโดยผู้ใช้
• สั่งพิมพ์จากอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ
• การพิมพ์กระดาษแบบต่อเนื่อง วิธีการป้อน
  กระดาษที่น่าเชื่อถือมากที่สุด

Basic-D V5 คือเคร่ืองพิมพ์อักษรเบรลล์แบบพกพาท่ีทรงพลังสำาหรับงาน
พิมพ์บนกระดาษต่อเน่ือง ด้วยประสิทธิภาพท่ีเหนือระดับและราคาท่ีพิเศษสุด 
ทำาให้เป็นเคร่ืองพิมพ์อักษรเบรลล์ท่ีมียอดจำาหน่ายสูงท่ีสุดในโลก

การออกแบบสำาหรับการพิมพ์กระดาษแบบต่อเน่ืองช่วยให้การป้อนกระดาษ
มีความสม่ำาเสมอและสะดวกต่อการพิมพ์อักษรเบรลล์ตลอด 24 ช่ัวโมง

การออกแบบรูปทรงกะทัดรัดของ Basic-D เหมาะสำาหรับต้ังวางบนโต๊ะ
ทุกขนาด และอำานวยต่อการพิมพ์อักษรเบรลล์ในทุกรูปแบบโดยอาศัยแค่
เพียงปลายน้ิวสัมผัส
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Everest-D
ใช้กับกระดาษชนิดไม่ต่อเนื่องได้หลายขนาด

• 400 หน้า/ชั่วโมง
• กราฟิกแบบสัมผัสที่ความละเอียดสูง
• การพิมพ์รูปเล่มหนังสือแบบอัตโนมัติ
• กำาหนดขนาดของกระดาษเองโดยผู้ใช้
• สั่งพิมพ์จากอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ

Everest-D V5 เหมาะสำาหรับผู้ใช้ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานส่วนตัวหรืองาน
ผลิตเอกสารอักษรเบรลล์ในปริมาณมาก นับเป็นเวลานานหลายทศวรรษที่ Everest-D 
เป็นเครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์แบบใช้กับกระดาษชนิดไม่ต่อเนื่องที่มียอดจำาหน่ายสูงสุด
ในตลาด

ด้วยความสามารถในการปรับถาดป้อนกระดาษและการกำาหนดขนาดของกระดาษเอง
โดยผู้ใช้ Everest-D จึงรองรับการพิมพ์อักษรเบรลล์ได้เกือบทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นก
ระดาษ นามบัตร ฉลาดหรือแผ่นพลาสติก

ตัวป้อนกระดาษแบบพิเศษรับประกันการดึงกระดาษอย่างมีประสิทธิภาพ มาเปิดโอกาส
ที่รังสรรค์โดยหนึ่งในเครื่องพิมพ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

www.indexbraille.com



Acoustic Hoods
สำาหรับเครื่อง Everest-D และ Basic-D V4/V5

www.indexbraille.com

• ประสิทธิภาพในการลดเสียงสูงสุด
• การระบายอากาศโดยใช้พัดลม
  ภายในกล่อง
• ตัวเก็บเสียงสำาหรับส่วนระบาย
  อากาศ
• ตัวอุดสำาหรับช่องต่อสายเคเบิล
• พร้อมใช้งานเมื่อจัดส่ง

กล่องครอบลดเสียงรุ่น Basic V4/V5 ที่มาพร้อมกลไก
ตัดกระดาษ ช่วยลดระดับเสียงเหลือเพียง 63 dB(A) 
และบรรจุกระดาษได้มากถึง 100 แผ่น

กล่องครอบลดเสียงรุ่น Everest V4/V5 รองรับกระดาษได้
ถึงขนาด A3 หรือ 11X17 นิ้ว ช่วยลดระดับเสียงเหลือเพียง 
58 dB(A) พร้อมถาดป้อนที่รองรับกระดาษในประมาณ 50 
แผ่น
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BrailleBox
ป้อนกระดาษด้วยความเร็วสูง

• 900 หน้า/ชั่วโมง
• ปรับแต่งสำาหรับรูปเล่มหนังสือ
• ควบคุมถาดดึงกระดาษด้วยระบบมอเตอร์
• กราฟิกแบบสัมผัสที่ความละเอียดสูง
• สั่งพิมพ์จากอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ

BrailleBox V5 คือเครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ความเร็วที่ใช้กระดาษชนิดไม่ต่อเนื่อง ซึ่งเหมาะสำาหรับการผลิดหนังสืออักษร
เบรลล์เข้ารูปเล่มโดยใช้กระดาษขนาด A3 หรือ 11x17 นิ้ว นอกเหนือจากการพัฒนาทางเทคนิคทั่วไปนับแต่ที่มีการผลิต
เครื่อง BrailleBox V4 ครั้งแรกในปี 2011 เครื่องรุ่น V5 นี้ยังมีความทนทานมากกว่า BrailleBox คือเครื่องพิมพ์อักษร
เบรลล์สำาหรับการผลิตที่มียอดจำาหน่ายสูงสุดในตลาดนับตั้งแต่ปี 2012

BrailleBox ยังได้รับรางวัลด้านการออกแบบในระดับสากลถึง 5 รางวัล ด้วยผลงานการออกแบบที่ยอดเยี่ยมจึงสะดวกต่อ
การใช้งานในทุกรายละเอียด การออกแบบ BrailleBox ที่โดดเด่นพร้อมช่องเปิดทำาจากกระจก การใช้สีเข้มและสีสว่าง
ตลอดจนพื้นที่ใช้งานที่ระบุด้วยเครื่องหมาย ทั้งหมดนี้ล้วนมีให้เห็นในเครื่องพิมพ์ Index ทุกรุ่น
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Index-direct-Braille (idB)
• IdB มีให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องลงทะเบียนหรือกำาหนดรหัสสิทธิใช้งาน
• ประมวลผลเพื่อแปลงข้อความตัวอักษรเป็นอักษรเบรลล์ จัดเค้าโครงหน้ากระดาษ
สำาหรับอักษรเบรลล์ และเพิ่มเลขหน้าโดยอัตโนมัติ
• แปลงอักษรเบรลล์เป็นอักษรเบรลล์ประเภท literary (Grade 1) หรือ contracted 
(Grade 2) โดยอัตโนมัติ
• รองรับภาษามากกว่า 140 ภาษา

ส่วนต่อประสานกับเว็บไซต์
สามารถใช้งานแอป ฯ บนเว็บได้เมื่อเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่ายของคุณ

• เปิดใช้ง่าย เพียงพิมพ์ที่อยู่ IP ของเครื่องพิมพ์ในเบราวเซอร์
• รองรับอุปกรณ์ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณ: โทรศัพท์มือถือ, iPad, แล็บ
  ท็อปและคอมพิวเตอร์
• รองรับเบราวเซอร์หลักทั้งหมด เช่น Chrome และ Firefox
• พิมพ์เอกสารอักษรเบรลล์ในรูปแบบไฟล์ .doc .docx .txt และ pdf
• ควบคุมสถานะของเครื่องพิมพ์ได้จากระยะไกล

การเชื่อมต่อแบบไร้สาย
• ทำางานสอดคล้องกับโปรโตคอลการสื่อสารแบบมาตรฐาน
• รองรับการเชื่อมต่อกับระบบไร้สายแบบ Dual band
• มีพอร์ตเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth 

รองรับหน่วยความจำา USB
เสียบแฟลชไดรฟ์ USB เข้ากับพอร์ต USB host บนเครื่องพิมพ์ V5

• พิมพ์เอกสารเป็นอักษรเบรลล์ได้โดยตรง
• อัปเกรดเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์ได้
• สำารองและกู้คืนรายการที่ปรับรูปแบบโดยผู้ใช้
• คำาแนะนำาสำาหรับผู้ใช้ด้วยฟังก์ชันเสียงตอบกลับของระบบ

ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้อัจฉริยะ
• สั่งงานผ่านแผงควบคุมติดฉลากกำากับอักษรเบรลล์และข้อความตัวอักษร
• ใช้รูปแบบโครงสร้างของเมนูในลักษณะเดียวกันกับอุปกรณ์อัจฉริยะส่วนใหญ่
• มีฟังก์ชันเสียงตอบกลับของระบบแบบหลายภาษา
• มีส่วนต่อประสานกับผู้ใช้แบบสองทาง

idB

ข้อมูลในแคตตาล็อกฉบับนี้จัดทำาขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น โดยข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ณ วันที่พิมพ์ ข้อมูลทั้งหมดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
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