
Everest-D V5 

  Hoofdzetel  Vestiging Antwerpen  Vestiging Namen    

Sensotec nv/sa  Vlamingveld 8  Antwerpse Steenweg 96  Rue de la Croix Rouge 39   

www.sensotec.be B-8490 Jabbeke  B-2940 Hoevenen-Stabroek B-5100 Namen   

info@sensotec.be +32 50 39 49 49  +32 3 828 80 15   +32 81 71 34 60 

Everest-D V5 
Brailleprinter voor dubbelzijdige afdruk op los papier 

 

 Print 400 A4 pagina’s per uur 

 Print makkelijk vanaf jouw smartphone, tablet… door de ingebouwde wifi 

 Een gebruiksvriendelijke bediening 

 Print op vrijwel elk papierformaat 

 

Inleiding 
 

De Index Everest-D V5 is een hoogwaardige brailleprinter met een ergonomische bediening. 

De Everest-D V5 print op los kopiepapier met een gewicht vanaf 120g. Je kan zowel 
horizontaal als vertikaal printen op één of beide zeiden van het papier. 

De revolutionaire printkoppen geven een uiterst hoogstaande en duurzame puntkwaliteit.  

De Everest-D 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 de gebruiksvriendelijke interface is een 
handleiding bijna overbodig. Alle meldingen worden ook gesproken weergegeven. 

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 Everest-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 

 Printen op verschillende formaten 

COMMUNICATIE 

USB        ✔ 

USB geheugenstick      ✔ 

Wifi netwerk       ✔ 

Bleutooth       ✔ 

Ondersteuning voor draagbare toestellen  ✔ 

Web interface      ✔ 

Gratis software upgrade     ✔ 

Ondersteunt idB      ✔ 

PAPIER 

 Los papier 

 Gewicht: 120-180 g/m² 
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 Breedte: 130-297 mm 

 Lengte: 100-590 mm 

AFLMETINGEN 

 Afmetingen: 56 x 45 x 18 cm 

 Gewicht: 12 kg 

 Geluid: 58-80 dB(A) 

 

 

 
 


