
Sprzęt specjalistyczny 

 

Monitory brajlowskie 

 

1. Focus 40 Blue  

 

 
 

 40 brajlowskich znaków,  

 40 przycisków przywoływania kursora nad każdym brajlowskim znakiem,  

 40 dodatkowych klawiszy nad klawiszami przywoływania kursora, służących do przewijania 

tekstu i wykonywania określonych funkcji Windows lub programu odczytu ekranu, 

 gładka powierzchnia wyświetlacza, dająca wrażenie, że czyta się jak z papieru,  

 regulowana twardość brajlowskich punktów,  

 tryb szybkiego czytania, w którym wykorzystywanych jest tylko 20 znaków. Dzięki temu do 

minimum ograniczona jest konieczność poruszania rękami podczas czytania, 

 dwa kółka nawigacyjne pozwalające na łatwą nawigację po tekście, menu i listach,  

 8-punktowa brajlowska klawiatura wraz z dodatkowymi klawiszami SHIFT oraz SPACJA,  

 pod kciukami odpowiednio wyprofilowane klawisze do wygodnej nawigacji: do przewijania 

tekstu o zawartość wyświetlacza brajlowskiego, przewijania liniami, stronami itp.,  

 można używać klawiszy z przedniego panelu wraz z klawiszami przesuwającymi i klawiszami 

przywoływania kursora do zaznaczania bloku tekstu, przechodzenia po tekście stronami lub na 

początek/koniec dokumentu,  

 funkcje nawigacyjne zaprojektowane tak, że ręce rzadko trzeba przenosić z nad monitora,  

 wszystkie klawisze można skonfigurować indywidualnie, by były gorącymi klawiszami dla 

określonych funkcji,  

 połączenie z komputerem przez USB 2.0,lub bezprzewodowo przy użyciu technologii 

Bluetooth 2.0,  

 możliwość połączenia monitora przez USB z notatnikiem Pac Mate.  

 możliwość połączenia monitora przez Bluetooth z telefonem komórkowym, 

 niebieski futerał i pasek naramienny do przenoszenia monitora. 

 

Cena: 

12474 PLN 



2. Focus 

 

    40 lub 80 brajlowskich znaków 

    40 lub 80 przycisków przywoływania kursora nad każdym brajlowskim znakiem 

    40 lub 80 dodatkowych klawiszy nad klawiszami przywoływania kursora, służących do przewijania 

tekstu i wykonywania określonych funkcji Windows lub programu odczytu ekranu 

    Gładka powierzchnia wyświetlacza, dająca wrażenie, że czyta się jak z papieru 

    Zmienna twardość brajlowskich punktów 

    Tryb szybkiego czytania, w którym wykorzystywanych jest tylko 20 znaków. Dzięki temu do 

minimum ograniczona jest konieczność poruszania rękami podczas czytania 

    2 kółka nawigacyjne pozwalające na łatwą nawigację po tekście, menu i listach 

    8-punktowa brajlowska klawiatura wraz z dodatkowymi klawiszami SHIFT oraz SPACJA 

    Pod kciukami odpowiednio wyprofilowane klawisze do wygodnej nawigacji: do przewijania tekstu 

o zawartość wyświetlacza brajlowskiego, przewijania liniami, stronami itp. 

    Można używać klawiszy z przedniego panelu wraz z klawiszami przesuwającymi, i klawiszami 

cursor routing do zaznaczania bloku tekstu, przechodzenia po tekście stronami lub na początek/koniec 

dokumentu 

Funkcje nawigacyjne zaprojektowane tak, że ręce rzadko trzeba przenosić z nad monitora  Wszystkie 

klawisze można skonfigurować indywidualnie, by były gorącymi klawiszami dla określonych funkcji 

Focus 40 

Cena: 

13882 PLN 



 

Focus 80 

Cena:  

27781 PLN 
 

 

3. BrailleMate 

BrailleMate to przenośny monitor brajlowski produkowany w dwóch modelach (20- i 40-znakowych). 

 

Monitor 20-znakowy:  

Cena: 

7484 PLN 

 

    Wymiary: 12,19 x 27,94 x 3,89 cm 

    Waga: 0,79 kg 

 

Monitor 40-znakowy:  

Cena: 

13900 PLN 

 

    Wymiary: 12,19 x 31,75 x 3,89 cm 

    Waga: 0,99 kg 

 



Notatniki brajlowskie 

 

1. PACmate 

 

    Procesor: Xscale 400MHz 

    Pamięć: 64MB RAM, 128MB Flash ROM 

    klawiaturę 88-klawiszową (QX) 

    klawiaturę brajlowską (BX) 

    dwukanałową kartę dźwiękową umożliwiającą jednoczesne słuchanie syntezatora i plików audio 

    głośnik 

    mikrofon 

    gniazdo słuchawkowe i gniazdo do przyłączenia zewnętrznego mikrofonu 

    USB On-the-Go zgodne z USB 2.0 

    port podczerwieni 

    dwa gniazda CompactFlash  

QX400/BX400                                             

Cena: 

7110 PLN 

 

QX420/BX420 

Cena: 

14595 PLN 



 

QX440/BX440 

Cena: 

21010 PLN 

 

 

2. Ninepoint 

 

 

 

Notatnik Ninepoint udostępnia następujące funkcje: 

 

    Notatnik 

    Kalendarz  

    Gry 

    Alarm 

    Czytanie wiadomości - "newsreader" 

    Kontakty 

 

Cena: 

7047 PLN 

 

 



Drukarki Brajlowskie 

 

1. ViewPlus Elite 

Specyfikacja techniczna: 

 

    Rozdzielczość grafiki wypukłej: 20 punktów na cal 

    Wytłaczane punkty: regulowane – mocne, normalne, słabe 

    8 stopni regulowanej wysokości punktu 

    Grubość papieru: regulowana od bardzo cienkiego (ksero) do grubego kartonu i plastiku 

    Obsługiwane rodzaje nośnika: papier brajlowski, zwykły papier, papier większego formatu, 

etykiety, karton a nawet plastik 

    Szerokość papieru : od 4 do 12,5 cala 

 

Szybkość drukowania: 

 

    Elite 150: 150 znaków na sekundę 

    Elite 200: 200 znaków na sekundę 

 

Połączenie z komputerem przez port USB 1.1 lub 2.0. Drukarkę można zainstalować jako element 

sieci lokalnej LAN. Drukarkę można zainstalować pod systemem Windows Xp/Vista/7 (wspierana jest 

zarówno 32-bitowa jak i 64-bitowa wersja Windows Vista/7). 

ViewPlus Elite 150 

Cena: 

66993 PLN 

 

ViewPlus Elite 200 

Cena: 

92480 PLN 

 



2. ViewPlus Premier 

 

Specyfikacja techniczna:  

 Rozdzielczość grafiki wypukłej: 20 punktów na cal  

 Wytłaczane punkty: regulowane – mocne, normalne, słabe  

 8 stopni regulowanej wysokości punktu  

 Połączenie z komputerem przez port równoległy, szeregowy albo USB 1.1  

 Drukarkę można zainstalować jako element sieci lokalnej LAN  

 Drukarkę można zainstalować pod systemem Windows 2000/Xp/Vista  

 Grubość papieru: regulowana od bardzo cienkiego (ksero) do grubego kartonu i plastiku  

 Obsługiwane rodzaje nośnika: papier brajlowski, zwykły papier, papier większego formatu, 

etykiety, karton a nawet plastik  

 Szerokość papieru: od 4 do 12,5 cala  

   

Szybkość drukowania:  

 80 znaków na sekundę 

Wymiary i waga:  

 Wysokość : 224 mm  

 Szerokość: 569 mm  

 Głębokość: 353 mm  

 Waga: 27,2 kg  

   

Warunki pracy:  

 Temperatura pracy: 15-35 C  

 Temperatura przechowywania: -40-70 C  

 Wilgotność względna: 20-80 % (bez kondensacji)  

 Napięcie: 85-264 V  

 Częstotliwość: 50-60 Hz +/-3%  

 

ViewPlus Premier 80  

Cena:  

37396 PLN 
 

 

ViewPlus Premier 100 

Cena:  

44795 PLN 
 

 


