
Everest-D V5 là dòng máy in chữ nổi linh hoạt nhất hiện có, in chữ nổi ở bất kỳ định dạng nào trên 

giấy rời.  

 In 400 trang A4 mỗi giờ 

 Đồ họa xúc giác độ phân giải cao 

 In định dạng sách nhỏ tự động 

 Tùy chọn in dọc và ngang 

Máy in chữ nổi nạp giấy rời 

Làm cho việc in chữ nổi trở nên dễ dàng 



Nguồn điện 

Điện áp    100-240 V AC  

Công suất tối đa   140 W  

Chế độ chờ nguồn   5 W  

Giảm nguồn Eco   0,05 W  

Cấp nguồn chuyển đổi    √ 

Chiều cao    45 cm (17,72 in)  

Chiều rộng    56 cm (22,05 in)  

Chiều sâu    18 cm (7,09 in)  

Khối lượng thực   45,36 dm3 (1,6 ft3)  

Trọng lượng tĩnh   12 kg (26,4 lbs)  

Mức độ tiếng ồn   80 dB(A)  

Mức độ tiếng ồn có chức năng  60 dB(A)  

bảo vệ âm thanh   

Số đo Giấy 

Cắt giấy nạp     √ 

Kích thước bộ nạp giấy  50 trang 

Trọng lượng giấy      120-180 g/m2 (80- 110 

     lbs)  

Chiều rộng giấy      130-297 mm (5,1 - 11,7 

     in)  

Chiều dài giấy   100-590 mm (3,9 - 23,2 

     in)  

Có thể điều chỉnh khổ giấy   √ 

Thông tin chung  

Bảo hành            2 năm 

Ký tự trên giây/1000 USD          25 

Hãng sản xuất   Index Braille AB 

 

 

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập: www.indexbraille.com 

Index Braille Technology Sys (M) Sdn Bhd       

Thông số kỹ thuật 

Chữ nổi 

Tốc độ in dập ký tự trên giây  110 ký tự trên giây  

Một mặt     √ 

Hai mặt     √ 

In dọc (sách nhỏ)    √ 

Có thể điều chỉnh khoảng cách   √ 

dòng  

Phông chữ nổi   2,2, 2,5, 3,2 mm  

Phương pháp hình thành  13 sôlênôit (búa) đối 

 với các đe thép 

Thông tin bổ sung  Liên điểm [chữ nổi tiêu 
 chuẩn] và liên dòng  
 [w/ phông chữ  2,2  

 mm] có sẵn 

USB       √ 

Thẻ nhớ USB      √ 

Wi-Fi và mạng có dây     √ 

Bluetooth               √  

Hỗ trợ thiết bị di động        √  

Trình điều khiển máy in cho Windows  √ 

Trình điều khiển máy in cho Mac   √ 

Trình điều khiển máy in cho Linux   √  

Giao diện web    √ 

Nâng cấp firmware miễn phí   √  

Hỗ trợ idB    √ 

Truyền tin 

No 32, Jalan Murni 1A 

Taman Malim Jaya 

75250 Malim 

Melaka, Malaysia 

 

Thông tin liên hệ 

Điện thoại : +60 6 3351043 

Email  : anna.indexbrailletech@gmail.com 

Website  : http://www.indexbraille.com/en-us/sales/asia 

 

Mọi thông tin có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước. 
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