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TECASSISTIVA

Tecnologia & Acessibilidade

A impressora Emprint SpotDot é a mais rápida do mercado que imprime braille e tinta,
velocidade de 50 caracteres por segundo.

Emprint Spotdot

A Tiger Emprint
A Tiger Emprint é a única impressora de pequeno porte capaz de
imprimir documentos em Braille e tinta colorida simultaneamente.
Ela atende as necessidades dos usuários Cegos, através do Braille,
dos usuários com baixa visão através da impressão a tinta ampliada
e das pessoas que enxergam pela impressão a tinta. É a impressora
ideal para trabalhos gráficos devido à sua tecnologia de impressão
de relevos em volumes variáveis através do reconhecimento das
cores.

A primeira impressora braille e cor
A impressora ViewPlus Emprint SpotDot está duas vezes mais rápida que o primeiro modelo Emprint agora 50
cps. O seu painel de operação é fácil de usar com botões táteis e nós oferecemos para você duas opções de
cores: fogo ou gelo (vermelho ou branco). Os suprimentos de tinta não são um problema, pois usa os mesmos
cartuchos de tinta que uma impressora HP Inkjet de mercado.

A tecnologia SpotDot

Permite impressão em Braille e Tinta colorido e
relevos de volumes variáveis simultaneamente,
com resolução de 17 dpi;
Alimentador de até 60 folhas soltas;
Permite transcrição e impressão do documento
direto de programas como Word, Corel Draw,
Illustrator;

Possui software de conversão automática
de imagens em relevos de volumes variados
através da identificação de cores, com
resolução de 17 dpi;

A Emprint usa tecnologia Tiger SpotDot - o novo padrão em gráficos táteis impressos - o que permite imprimir
braille e tinta na mesma página. Você pode fazer impressão automática de documentos do Word e do Excel
para o Braille (Exclusivo Software TSS Translation Software Suite), criar imagens visuais em relevo no papel
de qualquer objeto que estiver na tela do computador, porque inclui Tiger Designer, software de desenhos
gráficos táteis para Windows.
As Impressões de diagramas, mapas, figuras produzidos na Emprint são compatíveis com a mesa tátil IVEO,
podendo facilmente serem transformados em diagramas interativos.

Possui 8 (oito) níveis diferentes de relevos;
Compatível com todas as versões do Windows;
Conexão via USB.

A Impressora Tiger Emprint permite a impressão de Braille e tinta simultaneamente, possibilitando o acesso
de pessoas com deficiência visual e videntes ao mesmo documento.
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Comunicação

50 cps

Caracteres por segundo - Braille e tinta		

40 cps

Resolução - tinta				

300 dpi

Qualidade - tinta				

Melhor, normal, rascunho

Resolução - Braille				

20 dpi

Pontos Braille					

Ajustável: pesado, normal, leve

Relevos Braille					

8 níveis incluindo altura do ponto Braille

Cartuchos de Substituição		

					

C6656A Hewlett Packard Type 56 black
C6657A Hewlett Packard Type 57 tri-color

Tamanhos					

A4, US Letter (8.5”x11”) e Legal (8.5”x14”)

Pesos

					

Carta: 75 até 105 g/m2

						

Banner: 50 até 90 g/m2

						
						
Manuseio					
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Envelopes: 75 até 90 g/m2
Cartolina: 200 g/m2

150 folhas sulfite ou 60 folhas Braille
Até 20 envelopes, etiquetas
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1.1, 2.0

Sistema de Operação				
						

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

Medidas

Caracteres por segundo				

USB						

Altura / Largura / Profundidade			

17 cm / 59,6 cm / 42,7 cm

Peso						

11 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					

12 watts

Impressão a Tinta (padrão)

		

26 watts

Impressão em Braille (padrão)			

64 watts

Impressão (dupla)				

110 watts

Elétrica

1 ano

Ambiente de
Operação

Garantia					

Consumo de
Energia

Papel

Cartuchos

Impressão

Geral

Características Técnicas
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