
De EmBraille is de goedkoopste braille printer

op de markt en ondanks de prijs is het een

betrouwbare en krachtige braille printer. De

EmBraille braille printer kan een braille print

maken van vrijwel alles op het computer-

scherm. Dankzij de nieuwe polymeer rol

creeërt de EmBraille zachte, ronde braille

"punten". 

Braille software inbegrepen
ViewPlus braille printers worden geleverd met
Tiger Software Suite®. TSS maakt het omzetten
van tekst naar braille erg eenvoudig. TSS kan
met één klik Microsoft Word documenten
omzetten naar braille. Daarnaast is TSS
compatibel met Duxbury en andere braille
software.

Revolutie in de educatie van
blinden
Het zal voor blinde leerlingen veel beter
mogelijk worden om lesstof tot zich te nemen,
omdat het materiaal nu ook op verschillende
manieren aangeboden kan worden. Naast de
auditieve manier van lesstof aanbieden (dus de
leraar voor de klas die het lesmateriaal
toelicht) kan het materiaal daarnaast ook
"grafisch" middels een reliëfprint via de
EmBraille braille printer door de leerling
gebruikt worden. Op deze manier zal de stof

zowel auditief als tactiel aangeboden worden
en daarmee het leerproces versterken.

Kenmerken
• Goedkoop
• Betrouwbaar
• Lichtgewicht en compact, neemt weinig

ruimte in op het bureau
• Nieuwe polymeer rol voor zachte, ronde

braille punten op het papier
• Automatische conversie van Word

documenten in Braille
• Maakt een tactiele print van vrijwel alles op

het computerscherm
• Aankoop inclusief licentie voor Tiger

Software Suite®
• Tiger® technologie - de nieuwe standaard

in reliëf braille grafieken
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Specificaties
• Printsnelheid: tot 25 karakters/sec.
• Resolutie reliëfprint: 17 dpi
• Kracht reliëfprint: zwaar, normaal, licht
• Hoogte reliëfpunten: 4 niveaus

(inclusief hoogte van de braille punt)
• Papier breedte: 76.2 - 254 mm
• Gewicht papier:

-- Gewoon papier: 75 tot 105 g/m2
-- Cardstock: 50 tot 90 g/m2
-- Extra stevig papier: tot 175 g/m2

• Papierinvoer:
-- Kettingpapier
-- Braille papier
-- Standaard kantoor papier
-- Etiketten of cardstock

• Aansluiting:
-- 1 USB (2.0)
-- Parallel (IEEE-1284 modus)
-- RS-232 Serieel

• Besturingssysteem: Windows XP en hoger
• Afmetingen: H x B x D = 159x359x285mm
• Gewicht: 5 kg
• Omgevingscondities:

-- Aanbevolen temperatuur voor werkruimte:   
5 tot 35 °C
-- Aanbevolen luchtvochtigheid: 20 tot 80% 

• Voeding: 100 - 240V / 50/60 Hz
• Stroomverbruik:

-- Stand-by: 4 Watt
-- Gemiddelde reliëfprint: 85 Watt
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