PREMIER 100

I m p re sso r a B r a i l l e & T i n t a

TECASSISTIVA

Tecnologia & Acessibilidade

A Premier 100 é capaz de imprimir em Braille, gráficos, e desenhos com excelente resultado e
com o InkConnect se torna uma impressora Braille e Tinta.

Premier 100

A Premier 100
Desenvolvida para trabalhar durante horas e produzir excelentes
resultados, a Tiger Premier 100 é perfeita para universidades e
escolas. A Premier já está pronta para a rede e produz Braille dos
dois lados como também gráficos táteis de mais alta resolução.

Tecnologia Braille e Tinta
A impressora Premier 100 oferece rapidez e qualidade às impressões em Braille e ainda é compatível com o
equipamento InkConnect para impressão Braille e tinta no mesmo documento. Você pode adicionar texto
em tinta nos seus documentos Braille mais rápido do que nunca.
Com a adição de textos em tinta em documentos Braille, leitores videntes serão capazes de ler o mesmo
documento. Professores, pais, e colegas podem trabalhar com pessoas cegas de forma mais fácil.

Velocidade de impressão em Braille de até 100 cps
(caracteres por segundo) em papel de formulário
contínuo;
Imprime Braille e tinta na mesma página através
do módulo de tinta InkConnect;
Compatível com todas as versões do Windows;

Permite impressões de diagramas para mesa tátil
IVEO;
Converte automaticamente imagens em relevos
de volumes variados em 8 níveis;
Conectividade USB ou em Rede.

A Premier 100 é uma impressora Braille capaz de imprimir em Braille, gráficos, desenhos e converter imagens
em relevos de volume variável. A impressora Premier 100 oferece rapidez e qualidade às impressões em
Braille.

Tiger Software Suite
Uma cópia do TSS está inclusa com a compra da impressora Braille Tiger Premier 100, utilize o Tiger Software Suite para tradução em Braille dentro do Microsoft Word, Excel, Corel
Draw, Illustrator para criar livros, diagramas em relevo, planilhas de matemática em Braille
e mais. Ou conecte um bloco de notas diretamente à impressora Braille para simplificar
na hora da impressão.
A impressora Braille Tiger Premier também é compatível com o Duxbury e outros softwares Braille, possibilitando que os usuários escolham o software que desejam.
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Comunicação

Papel

Caracteres por segundo				

100 cps

Resolução Tátil					

20 dpi

Pontos Braille					

Ajustável: pesado, normal, leve

Relevos Braille					

8 níveis incluindo altura do ponto Braille

Largura						

10,1 a 31,7 cm

Gramatura					
						
						
						

Carta: 75 a 105 g/m2
Banner: 50 a 90 g/m2
Cartolina: até 200 g/m2
Papel Fotográfico: até 230 g/m2

Manuseio					
						
						

Papel de formulário contínuo, papel 		
Braille, papel de escritório, etiquetas, 		
plástico, cartões e mais.

USB						

1.1, 2.0

Rede						

Sim

Sistema de Operação			
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Medidas

1 ano

22,4 cm / 56,9 cm / 35,3 cm

Peso						

27,2 kg

Temperatura recomendada			

15 a 35 °
C

Temperatura de Armazenamento

-40 a 70 °
C

Umidade					

20 a 80% RH		

Requerimentos de Energia			

85 - 264 VAC, 50/60 Hz

Stand-by

22 watts

Elétrica

Garantia					

Altura / Largura / Profundidade			

Ambiente de
Operação

Impressão

Geral

Características Técnicas

				

Em impressão					

235 watts		

Windows 7 (32 e 64-bit), Vista (32 e 64-bit),
XP (32-bit)
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