
 
 

Sensotec nv/sa •  www.sensotec.be  •  info@sensotec.be   
Hoofdzetel: •  Vlamingveld 8, B-8490 Jabbeke  • T +32 50 39 49 49 • F +32 50 39 49 46  •  E sales@sensotec.be  
Nevenvestigingen: •  Antwerpse Steenweg 96, B-2940 Hoevenen-Stabroek  •  T +32 3 828 80 15  •  F +32 3 828 80 16 
 •  Rue de la Croix Rouge 39, B-5100 Namen  •  T +32 81 71 34 60  •  F +32 81 71 34 69 

Basic D V4 
Brailleprinter voor dubbelzijdige afdruk op kettingpapier 

 

De Index Basic D is een hoogwaardige brailleprinter 
met een ergonomische bediening. 

De Basic-D v4 print dubbelzijdig op kettingpapier van 
120 tot 180 g/m² en kan zo een hele stapel printwerk 
zonder onderbreking afleveren. 

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

Het bedieningspaneel is ergonomisch ontworpen met 
20 '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. 

 

 
V4 van Index: efficiënte printers in een 
nieuw kleedje 

De Index V4-printers  zien er bijna uit als 
hun voorgangers: de lijnen zijn wat strakker, 
de hoeken mooier afgerond.  Maar ze  zijn 
beter, sneller, gemakkelijker te bedienen en 
blijven langer dienst doen.  

Waar de Index-printers vroeger met een 
eigen omzettingssoftware geleverd werden 
(WinBraille), is de v4-reeks aangewezen op 
andere programma’s zoals Duxbury.  

De vernieuwde printers hebben een 
gebruiksvriendelijkere interface die de 
handleiding bijna overbodig maken. Alle 
meldingen worden gesproken weergegeven 

De printers hebben een tekstbuffer van 
10.000 pagina’s en kunnen onbeperkt 
kopiëren. 

Ze zijn voorzien van een geheugenkaart  
waarop het printprogramma, de 
handleidingen, testdocumenten, drivers en 
de braillesoftware opgeslagen zijn. 

 
Technische kenmerken 

 Afmetingen: 56 x 25 x 18 cm (BxDxH) 
 Gewicht: 7,6 kg 
 Braillecellen: 6 en 8 punts 
 Maximum aantal tekens per lijn: 48 
 dubbelzijdig (100 cps) en enkelzijdig 

(50 cps) drukken.  
 Duxbury Braille Translator vereist. 
 Snelheid: tot 300 A4-pagina's per uur 
 voorzien van een aansluiting voor 

hoofdtelefoon 
Papier:  
 werkt met kettingpapier 
 gewicht: 120 - 180 g/m² 
 breedte: 130 - 330 mm 
 lengte: 26 - 432 mm 

 
Producent: Index Braille 


