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Braille Box v5 
Braille met hoge snelheid en laag geluidsniveau   
De Braille Box is het paradepaardje van Index Braille: een brailleprinter die aan hoge 
snelheid grote volumes braille uitprint, zonder geluidsoverlast. 
De Braille Box print tot 900 dubbelzijdige pagina's per uur. De printer gebruikt hiervoor 
gewoon kopiepapier met een grammage van 120 tot 180 g/m². In de papierlade passen 400 
vellen papier: A3 of 11x17". 

 

Laag geluidsniveau 
Om goed voelbare braillepunten te printen, 
moest je tot nog toe steevast rekening 
houden met een hoog geluidsniveau. Met 
de Braille Box is dit veranderd: het toestel is 
volledig afgedicht en is voorzien van een 
gedempte ventilatie. Zo kun je zeer 
duidelijke braille printen aan een verrassend 
laag geluidsniveau. 

Papierlade 
De goede werking van je brailleprinter staat 
of valt met de papiertoevoer. Index Braille 
heeft voor de Braille Box een nieuwe 
papierlade ontworpen met een 
geoptimaliseerde pick-up functie, die tot in 
de perfectie getest werd voor het aanvoeren 
van braillepapier in losse bladen. De 
papierlade heeft een capaciteit tot 400 
bladen papier. 

Technische kenmerken 
• Afmetingen: 56 x 72 x 90 cm 
• Gewicht:  68,2 kg 
• Maximaal geluidsniveau: 60 dB 
• Papiertype: losse vellen kopieerpapier 
• Papiergrammage: 120 tot 180 g/m² 
• Ondersteunde papierformaten: A3 en 

11x17" 
• Capaciteit invoerlade: tot 400 bladen 
• Printsnelheid: 900 A4-bladen per uur, 

250 tekens per seconde 
• 3 braillekoppen met elk 13 hamers 
• Braille Fonts 2,5 mm 
• Tactiele grafische resolutie: tot 50 dpi 
• Braille tekstbuffer 10.000 pagina's 
• Voor het printen met deze brailleprinter 

is Duxbury Braille Translator vereist. 

Producent: Index Braille 
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