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Г-н Бьорн Лофстед, собственик и 
изпълнителен директор на Index Braille

FanFold-D V5, BrailleBox V5, Everest-D V5 и 
Basic-D V5 портфолиото на брайловите принтери 
е завършено и задоволява всички нужди на пазара.

“Вграденият“ в принтерите Index V5 мощен 
компютър под Linux отваря прозорец от 
възможности, включващи:
- Index-direct-Braille (idB). С него можете да 
конвертирате документи в Word/PDF директно в 
литературен брайл (ниво 1) или брайлов краткопис 
(ниво 2). Не е необходимо да закупувате брайловия 
редактор отделно.
- Уеб приложение на INDEX. Уеб приложението 
е вградено „вътре“ в принтера. То поддържа 
отпечатване от мобилни устройства и също скоро 
ще можете да преглеждате и редактирате брайлови 
файлове, да виждате състоянието на принтера, 
настройките на принтера и да разрешавате 
отдалечена поддръжка.
- Синтетична реч на Acapela: речева обратна връзка 
ръководи потребителите на множество езици.
- Уникални опции за печат. Отпечатване чрез Wi-
Fi, кабелна мрежа или USB кабел.
- Брайлов печат по заявка: Отпечатване директно от 
USB флаш устройство, ръководено от синтетична 
речева обратна връзка.
- Дружелюбен потребителски интерфейс. Включва 
адаптивна речева обратна връзка на двадесет езика, 
която позволява потребителят да бъде по-малко 
зависим от потребителските ръководства.
Пазарът на брайловите принтери е малък. Всяка 
година се произвеждат няколко хиляди устройства, 
малко повече от годишното производство на 
луксозните спортни коли Lamborghini. Тъй като 
пазарът е малък, можем да спечелим много чрез 
сътрудничество.

От 2015 година Index си сътрудничи с други 
компании за производство на брайлови принтери 
като Original Equipment Manufacturer (OEM), 
ползвайки технологичната платформа на Index.

Нашето пътешествие продължава, за да 
осъществим целта на фирмата „да направим лесно 
отпечатването на брайл“. Вие сте добре дошли да 
се присъедините към нас.

Грамотността е едно от най-важните условия 
за успешно развитие. Това се отнася както 
за отделните хора, така и за общностите, за 
виждащите и за слепите. С тъга мога да кажа, 
че днес мнозинството слепи хора по света са 
неграмотни. Това намалява техните възможности в 
живота. За мене е очевидно, че слепите биха могли 
да имат същите възможности, както и виждащите.
Целта на Index Braille е да опрости отпечатването 
на брайл, така че документите, отпечатани на 
брайл, да бъдат достъпни за слепите винаги и 
навсякъде, когато са им необходими. Вярвам, че 
това ще доведе до по-високо ниво на грамотност 
между слепите и по-голям брой успяващи слепи 
хора.
С гордост ви представям FanFold-D V5, най-новото 
постижение в модернизирането на традиционния 
пазар за брайлова продукция. Неговата отлична 
производителност, атрактивни възможности, лесна 
поддръжка и конкурентна цена го правят стандарт 
за високоскоростен принтер с непрекъснато 
подаване за много години напред. С новите 

Най-сетне печатане от мобилно устройство
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FanFold-D
Високоскоростен брайлов принтер работещ с 
непрекъсната хартия

• 1000 страници/час
• Ниско ниво на шума
• Отдалечена поддръжка чрез интернет
• Тактилни графики с висока резолюция
• Лесна поддръжка на място
• Дружелюбен потребителски интерфейс

FanFold-D V5 е новият брайлов принтер с високоскоростна 
производителност, базиран на добре изпитаната технологична платформа 
на BrailleBox V5. Той съчетава отлично качество на точките, висока 
скорост на брайлов печат, ниски разходи за поддръжка и конкурентна 
цена.
Основната конструкция на FanFold-D е проста. Тя ползва печатащите и 
електронните модули на BrailleBox, подаващия механизъм на Basic-D и 
технологията за намаляване на шума на шумозаглушаващите шкафове на 
Index. Съчетаването на тези прости принципи води до отличен резултат, 
най-добрият традиционен брайлов принтер, произведен някога.
FanFold-D се доставя на палет, готов да се ползва веднага след 
изваждането му от кутията.



Basic-D
Класически модел надежден брайлов принтер, 
печатащ върху нагъната хартия

• 310 страници/час
• Компактен размер и малко тегло
• Размер на хартията, определян от
  потребителя
• Печатане от портативни устройства
• Непрекъснато подаване, най-надеждният
  метод за подаване на хартия

Basic-D V5 е портативен и мощен брайлов принтер за непрекъсната 
нагъната хартия. Неговата изключителна производителност и много 
конкурентна цена го правят най-продавания брайлов принтер в 
света.
Непрекъснатото подаване осигурява гладко управление на хартията 
и денонощно печатане на брайл.
Компактният дизайн на Basic-D е подходящ за всякакво бюро. Той 
е перфектен за брайлов печат във всякаква форма, съответстващ на 
върховете на пръстите ви.

www.indexbraille.com



Everest-D
Брайлов принтер, предлагащ гъвкавост, защото 
използва форматирана хартия

• 400 страници/час
• Тактилни графики с висока резолюция
• Автоматично отпечатване на брошури
• Размер на хартията, определян от
  потребителя
• Печатане от портативни устройства

Everest-D V5 обхваща широк диапазон от потребители, от персонална 
употреба до високо брайлово производство. През десетилетията 
Everest-D е бил най-продаваният на пазара брайлов принтер,  работещ с 
форматирана хартия.
С гъвкавостта на настройващото се листоподаващо устройство и 
размери на хартията, определяни от потребителя, Everest-D може да 
отпечатва почти всякакъв вид брайл на хартия, визитни картички, 
етикети и тънка пластмаса.
Неговото уникално листоподаващо устройство осигурява стабилност 
на нарязаната хартия. Разгледайте възможностите на един от най-
популярните брайлови принтери. 

www.indexbraille.com



Шумозаглушаващи шкафове
За Everest-D и Basic-D V4/V5

www.indexbraille.com

• Отлично намаляване на шума
• Вентилация с вентилатора на
  брайловия принтер
• Заглушител за вентилацията
• Заглушител за дупките на
  кабелите 
• Доставя се готов за употреба

Шкафът за Basic V4/V5 е оборудван с механизъм 
за отрязване на хартията, намалява нивото на 
шума до 63 dB(A) и поддържа до 100 листа 
хартия.

Шкафът за Everest V4/V5 поддържа размери на 
хартията до A3 или 11X17 инча, намалява нивото на 
шума до 58 dB(A) и поддържа пълно листоподаващо 
устройство с около 50 листа хартия.
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BrailleBox
Високоскоростен брайлов принтер, работещ с 
форматирана хартия

• 900 страници/час
• Оптимизиран за формат: брошура
• Механизиран контейнер за 
  отпечатаните на брайл листи
• Тактилни графики с висока резолюция
• Печатане от портативни устройства

BrailleBox V5 е високоскоростен брайлов принтер, работещ с форматирана хартия. Той е оптимизиран 
за производство на брайлови книги във формати: брошура, A3 или 11x17 инча. В допълнение към 
общото техническо развитие преди BrailleBox V4, който беше представен за пръв път през 2011, 
моделът V5 има по-голяма издръжливост. Преди 2012 BrailleBox е бил най-продаваният брайлов 
принтер на пазара.
BrailleBox е бил награждаван с пет международно известни награди за дизайн. Отличният му дизайн 
го прави дружелюбен към потребителя във всяка подробност. Успешният дизайн на BrailleBox с 
области с отворени стъкла, тъмни и светли цветове и маркирани активни повърхности сега е вграден 
във всички принтери на Index. 
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Index-direct-Braille (idB)
• IdB е безплатен. Не се изисква регистрация нито лиценз.
• Извършва превод на текст в брайл, форматира брайловото оформление на 
страниците и добавя автоматично номериране на страниците.
• Превежда автоматично на литературен брайл (Ниво 1) или брайлов
  краткопис (Ниво 2).
• Поддържа повече от 140 езика.

Уеб интерфейс
Уеб приложението е достъпно, когато принтерът е свързан към вашата мрежа.

• Отваря се просто като напишете IP адреса на принтера в браузъра.
• Поддържа всякакви устройства, свързани с мрежата: мобилен телефон, iPad,
  лаптоп и компютър.
• Поддържа всички основни браузъри, например Chrome и Firefox.
• Отпечатва брайлови документи от .doc, .docx, .txt и pdf.
• Следи дистанционно състоянието на принтера.

Безжична връзка
• Следва стандартния комуникационен протокол.
• Поддържа двуканална безжична Wi-Fi връзка.
• Поддържа bluetooth хардуерен порт.

Поддръжка на USB памет
Поставете USB флаш устройството в USB хост порта на принтера V5.

• Отпечатайте документа директно на брайл.
• Надграждане на фърмуера на принтера.
• Архивиране и възстановяване на персонализирани профили.
• Ръководи потребителите чрез синтетична речева обратна връзка.

Дружелюбен потребителски интерфейс
• Контролен панел, надписан с текст и на брайл.
• Структура на менютата, подобна на повечето смарт устройства.
• Многоезична синтетична речева обратна връзка.
• Интерактивен потребителски интерфейс.

idB
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