
Het produceren van braille is nu eenvoudig en

flexibel: Braille wordt vanuit MS Word vertaald

en gebrailleerd en grafische afbeeldingen

kunnen met elke PC software worden

gemaakt, inclusief Illustrator en CorelDraw.

In reliëf gedrukt
Tactiele afbeeldingen worden zeer gedetail-
leerd in reliëf gedrukt: Met 8 verschillende
punthoogtes hebben Tiger printers de hoogste
resolutie van alle braille printers.

Inclusief braille - en grafische
software
De Tiger Software Suite (TSS) omvat software
om braille te vertalen, een programma om
reliëfafbeeldingen te maken en meer.

Uitgerust met Tiger® Geavanceerde
Braille technologie en de Tiger
Software Suite (TSS).
Het produceren van braille is nu flexibel en
eenvoudig 
• Met één druk op de knop wordt braille

vanuit MS Word vertaald en geprint. 
• Afbeeldingen kunnen worden gemaakt met

alle bestaande PC software, inclusief Adobe
Illustrator en CorelDRAW.

• De TSS 4.0 maakt het heel eenvoudig om
binnen enkele seconden foutloos braille te
produceren.

Nieuwe Tiger braillepunt!
De printers maken gebruik van de onlangs
opnieuw ontworpen Tiger braillepunt. Tests
wijzen uit dat deze nieuwe punt beter leesbaar
is, terwijl de ongeëvenaarde gedetailleerdheid
van Tiger bij het maken van tactiele afbeel-
dingen behouden is gebleven. 

Algemene technische specificaties

• Tekensets 
• DotsPlus
• Braille ( U.S. Standard, Duits, 

Italiaans, Frans, Spaans) 
• Papierinvoer:

• Kettingpapier, aan de voorzijde 
ingevoerd

• Losse vellen 
• Maximale papierdikte: Maximum 0.35mm 
• Energieverbruik:< br/> -- Standby 15 W<

br/> -- Gemiddelde afdruk 75 W 
• Werkcondities: Temperatuur: 5° to 38° C 
• Relatieve vochtigheid 30% tot 80% (geen

condensatie) 

Viewplus braille printers

Cub, Cub jr en Max  

Beverenlaan 1

4706 VM Roosendaal

tel. 0165 536156

fax 0165 544040

www.babbage.com



Viewplus Cub jr. specifiek
• 30 karakters/sec 
• Papierbreedte: Tot 216 mm 
• Afmetingen: B x D x H= 434 x 330 x 133

mm 
• Gewicht: 8,16 kg 

Viewplus Cub specifiek
• 50 karakters/sec 
• Papierbreedte: Tot 216 mm 
• Afmetingen: B x D x H= 434 x 330 x 133

mm 
• Gewicht: 8,16 kg 

Viewplus Max specifiek
• 60 karakters/sec 
• Papierbreedte: Tot 355 mm 
• Afmetingen: B x D x H= 570 x 330 x 130

mm 
• Gewicht: 9,98 kg 
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Viewplus Cub, Cub jr. en Max  


