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Basic-D V5 
Brailleprinter voor dubbelzijdige afdruk op kettingpapier 

 

 

 

 Print 100 karakters per seconde 

 Print van alle draagbare apparaten met ingebouwde wifi 

 Heel compact 

 Werkt met kettingpapier, de meest betrouwbare methode 

 Het controlepaneel is zowel in braille als met tekst 

 

Inleiding 

De Index Basic-D is de bestverkochte brailleprinter ter wereld. Zijn beperkte gewicht, 
competitieve prijs, de ergonomische bediening, compactheid en ingebouwde wifi 
maken het een uniek toestel. 

De Basic-D v5 print dubbelzijdig op kettingpapier van 120 tot 180 g/m² en kan zo een hele 
stapel printwerk zonder onderbreking afleveren. 

De revolutionaire printkoppen geven een uiterst hoogstaande en duurzame puntkwaliteit. De 
printer is aangepast om aan een laag geluidsniveau te printen. 

Het bedieningspaneel is ergonomisch ontworpen met 'light-click'-toetsen, voorzien van een 
markering in braille en in zwartschrift. 

Door zijn uitzonderlijke design neemt de brailledrukker weinig plaats in op de werktafel. 
Bovendien is hij eenvoudig en gemakkelijk verplaatsbaar, wat hem uiterst geschikt maakt 
voor thuis, op het werk of op school. 

De printers hebben een tekstbuffer van 10.000 pagina’s en kunnen onbeperkt kopiëren. 
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Nieuw in de Basic-D V5 

De nieuwe versie heeft ingebouwde wifi, waardoor u vanaf nu kan printen vanaf elk mobiel 
apparaat. Zo kan je in een handomdraai printen vanaf jouw smartphone of talet. Daarnaast 
is er vanaf nu ook bluetooth zodat u bijvoorbeeld ook externe luidsprekers kan aansluiten.  

Print vanaf nu rechtstreeks een (.doc-, .pdf- of .txt-)bestand van USB door de toegevoegde 
USB-poort. Daarnaast kan je ook een USB ook gebruiken om een back-up te nemen van 
jouw persoonlijke (lay-out) instellingen op jouw Basic-D V5 zodat die nooit verloren gaan. 

Ook het controlepaneel heeft een grondige opfrisbeurt gekregen. Hier zit nu een ingebouwde 
luidspreker in. Daarnaast zijn de toetsen en informatieteksten vanaf nu verlicht. 

De soft- en hardware is geoptimaliseerd waardoor de V5 20% sneller print dan zijn 
voorganger. Ook is de kwaliteit van de braillepunten verhoogd waardoor de levenscyclus 
verlengd wordt. 

 

Technische kenmerken 

BRAILLE 

 Dubbelzijdig en enkelzijdig drukken 

 Een snelheid van 100 cps 

 Horizontaal en verticaal printen 

COMMUNICATIE 

USB        ✔ 

USB geheugenstick      ✔ 

Wifi netwerk       ✔ 

Bleutooth       ✔ 

Ondersteuning voor draagbare toestellen  ✔ 

Web interface      ✔ 

Gratis software upgrade     ✔ 

Ondersteunt idB      ✔ 

PAPIER 

 Kettingpapier 

 Gewicht: 120-180 g/m² 

 Breedte: 100-325 mm 
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 Lengte: 25-431 mm 

AFLMETINGEN 

 Afmetingen: 52 x 26 x 13 cm 

 Gewicht: 7,6 kg 

 Geluid: 60-80 dB(A) 

 

 

 


