Informação do Produto

Impressora Braille Index BrailleBox V5
ISO 22 39 06 | Taxa 6% IVA | A impressora BrailleBox é
para produção de alto volume. É a única impressora
braille de alta velocidade para folhas soltas. Ao imprimir
com três cabeças simultaneamente, a velocidade
aumenta três vezes.

Referência: 1903200

A impressora BrailleBox é para produção de alto volume. Ao imprimir com três cabeças simultaneamente, a
velocidade aumenta três vezes.
A BrailleBox é a única impressora braille de alta velocidade para folhas soltas:
Velocidade de até 300 caracteres por segundo
Alimentador automático de folhas de 400 páginas
Bandeja de braille automatizada
Otimizado para produção de livretos em papel A3
Altura de formação de pontos 0,58 mm
Construção com cancelamento de ruído
Braille em Folha de Papel Solta
Usa papel comum de qualidade de escritório, mínimo 150 g /m2
Capacidade para 400 folhas
Suporta gramagem de 150-180 g / m²
Otimizado para papel A3 e 11x17 "
Suporta também A4, Carta, 11x11,5 e B4
Melhor para formato de livreto
Os papéis e páginas impressos são organizados automaticamente na ordem correta

Gráficos Táteis
As distâncias entre os pontos numa imagem, são as mais próximas possíveis, considerando a sensibilidade da ponta
do dedo e o risco de rasgar o papel. As posições dos pontos individuais tem uma resolução maior. Isso torna possível
imprimir funções, por exemplo, círculos, sem quaisquer "etapas".

+ Informação
Tipo de Equipamento: Impressoras Braille
Interfaces ( Conexões ): USB | PenUSB | Wi-Fi | Rede | Bluetooth | Suporta dispositivos moveis | Driver para
Windows | Driver para Mac | Driver paraLinux | Interface Web | Upgrade firmware gratuito | Suporta idB
Dimensões: 56 x 72 x 90 cm
Energia: Tensão 100-240 V AC | Potência máxima 400 W | Potência em stand by 5 W
Peso: 68.2 kg
Classificação do Produto (ISO): ISO 22 39 06
Código ISO | Categorias: (22) Produtos de apoio para comunicação e informação | (39) Dispositivos de saída para
computadores | (06) Impressoras
IVA: Taxa reduzida 6% IVA incluída
Garantia: Todos os equipamentos estão abrangidos por uma garantia de conformidade de 3 anos. com a exceção de
consumíveis, componentes e acessórios, que terão a garantia referida pelos respetivos fabricantes.
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