
Voor de productie van grote hoeveelheden

Braille eventueel met grafische afbeeldingen.

Zeer snel enkelzijdig of dubbelzijdig (automa-

tisch dus zonder handmatig omkeren) braille

afdrukken met grafische afbeeldingen van

bijzonder hoge resolutie. De hardware is

ontworpen voor langdurig gebruik in bedrijven

en productiecentra terwijl de printers toch

compact desktop formaat hebben. Veel kleiner

dus dan de meeste andere productie braille

printers.

Kwaliteit en betrouwbaarheid
Beschik over de kwaliteit en de betrouwbaar-
heid die verwacht kan worden van een robuust
braille productie apparaat met daaraan
toegevoegd het voordeel van de grafische
afbeeldingen van Tiger - de meest gedetail-
leerde reliëfafbeeldingen die er bestaan voor
braille printers. Maak een volledig boek in
braille, compleet met dubbelzijdige braille
tekst en tactiele afbeeldingen, alles met één
druk op de knop.

Tiger Software Suite (TSS)
Het aankoopbedrag is inclusief een licentie
voor de Tiger Software Suite voor vertaling
naar braille, ontwerpen van tactiele afbeel-
dingen en meer. 

Nieuwe Tiger braillepunt!
De Tiger Elite/Premier printers maken gebruik
van de onlangs opnieuw ontworpen Tiger
braillepunt. Tests wijzen uit dat deze nieuwe
punt beter leesbaar is, terwijl de ongeëve-
naarde gedetailleerdheid van Tiger bij het
maken van tactiele afbeeldingen behouden is
gebleven.

Uitgerust met Tiger® Geavanceerde
Braille technologie
Het produceren van braille is nu flexibel en
eenvoudig. 

Met één druk op de knop wordt braille vanuit
MS Word vertaald en geprint. 
Afbeeldingen kunnen worden gemaakt met alle
bestaande PC software, inclusief Adobe
Illustrator en CorelDRAW. 
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Tactiele afbeeldingen worden zeer gedetail-
leerd in reliëf geprint (beter dan met iedere
andere braille printer).

Tactiele afbeeldingen gemaakt met Tiger
hebben de hoogste resolutie van alle printers.

De hoogte van de punt varieert om licht en
donker in afbeeldingen weer te geven - 8
niveaus. 

Inclusief braille & grafische
software
TSS omvat braille software, studio voor tactiele
afbeeldingen en meer; Tiger braille printers
zijn tevens compatibel met Duxbury sofware
en andere software voor braille en tactiele
afbeeldingen.

Specifikaties
Printsnelheid (dubbelzijdig)
• Premier 80 : Tot 80 karakters/sec
• Premier 100: Tot 100 karakters/sec
• Elite 150: Tot 150 karakters/sec 
• Elite 200: Tot 200 karakters/sec
• Resolutie reliëfprint: 20 DPI
• Kracht reliëfprint:Instelbaar: zwaar,

normaal, licht
• Aansluiting: 1 USB (1.1, 2.0) Netwerk

compatibel
• Besturingssysteem: Windows Vista, XP,

2000
• Afmetingen: Hoogte x Breedte x Diepte =

224 x 569 x 353 mm
• Gewicht: 27,2 kg
• Aanbevolen temperatuur: 15 tot 35 °C

Opslag temperatuur: -40 tot 70 °C
Luchtvochtigheid: 20 tot 80% RH

• Voeding: 85 - 264 V wisselstroom, 50/60
Hz (+/- 3%)

• Papierbreedte: 101-304,8 mm 

Hoogte reliëfpunten:
• 8 niveaus, inclusief de hoogte van de

braillepunt

Gewicht papier:
• Briefpapier: 75 tot 105 g/m2
• Kunststof: 50 tot 90 g/m2
• Extra stevig papier: tot 200 g/m2

Fotopapier: tot 230 g/m2 

Papierinvoer: 
• Kettingpapier, braille papier, computerpa-

pier, oversized papier, etiketten, plastic,
extra stevig papier en meer

Stroomverbruik:
• Stand-by: 22 Watt
• Zwaar reliëf printen: 235 Watt 
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