
VP Delta 2 
 

VP Delta 2: Power-Dot™ Punktskrift med TigerPlus Grafik 
 

- Den nya Power-Dot punkten, är den starkaste, mest tillförlitliga och mest 

läsbara punktskriftspunkten hos samtliga skrivbordspunktskrivare. 

- ViewPlus Delta 2 använder 13 hammare för att skriva punktskrift och skapa 

högupplöst taktil grafik med variabla punkthöjder på pappret. 

- Skriv ut dubbelsidig punktskrift med släta, runda punkter för förbättrad 

läsbarhet. 

- Använd enkelbladspapper med upp till 12-tums bredd 

- Med arkmatare, enkel anslutning och installation 

Punktskriftspunkten som produceras av ViewPlus punktskrivare kan justeras i höjd, 
så att användaren kan anpassa denna till läsarens individuella känslighet. Detta gör 
läsning av punktskrift enklare, samtidigt som oöverträffad detalj behålls när taktila 
bilder skrivs ut. 
 

ViewPlus Delta 2 har den nya TigerPlus-tekniken, vilken hjälper användare att välja 
mellan olika standarder av punktskriftsavstånd vid utskrift samtidigt som den skriver 
ut taktila bilder med 100 DPI-upplösning. Det bredare pappersformatet stödjer 
utskrift av detaljerade taktila bilder med en låg sensorisk upplösning, vilket i sin tur 
hjälper synskadade att bättre tillgodose sig informationen. 
 

Detta genom den unika funktionen vilket betyder att när taktil grafik produceras 
med ViewPlus-punktskrivare kan färger göras beröringsbara genom att färger 
representeras genom variabla punkthöjder. Vad du ser på skärmen är vad ViewPlus 
punktskrivare kommer att skriva ut, det betyder lägre taktila punkter för ljusare 
färger och högre taktila punkter för mörkare färger. 
 

ViewPlus tillbehör inkluderar Windows-skrivardrivrutiner som gör det möjligt att 
skriva ut direkt från Windows-program, på samma sätt som vid utskrift till vanliga 
färgskrivare. Dessutom stöds direktutskrift från olika märken av punktdisplayer 
också. 
 

VP punktskrivare är kompatibla med andra översättningsprogram för punktskrift, 
som Duxbury och RTFC. Vid köp av en punktskrivare inkluderar ViewPlus också VP 
Tiger Software Suite (VP TSS) för översättning på punkt, design av taktila bilder och 
mycket mer. Med TSS kan användaren skapa punktskriftsdokument i vanliga 
Windows-program som MS Word och Excel utan att behöva ha ingående kunskaper 
i punktskrift. 
 
Den taktila grafikredigeraren Tiger Designer, som är en del av TSS-paketet, tillåter 
redigering av utskriftsdatan vilken här visualiseras på skärmen i 1-till-1-korrelation 
till hur den ser ut på det färdig utskrivna pappret och därmed kan ändras innan 
utskrift.  
 
 

            
För mer information vänligen kontakta sales@viewplus.com eller lokal representant. 

www.viewplus.com 

 Specifikationer: 

 

Utskriftshastighet: Upp till 120 
CPS  
 

Dokumenthastighet: Upp till 400 
sidor/timme (A4)  
 

Utskriftsläge: Enkelsidigt eller 
dubbelsidigt (Interpoint) 
 

Taktil upplösning: 100 DPI  
 

Minsta punktavstånd: 1/17 inch 
 

Grafiska punkthöjder: Variabel 
för färgrepresentation  
 

Punktskriftshöjd: Justerbar i 3 
nivåer 
 

Punktskriftspunktsavstånd: 
Justerbar till 5 internationella 
standarder   
 

Pappersbredd: 7 – 12 inch 
(176 - 305 mm) 
 

Pappersformat: Enkelblad (50+ 
ark)  
 

Pappersvikt: 33 - 120 lb 
(90 - 200 gsm)  
 

Anslutning: USB (1.1, 2.0), 
Ethernet  
 

Kompatibilitet: Windows 7, 8, 8.1 
och 10   
 

Höjd: 158 mm (158 mm) 
Bredd: 557 mm (21,9 tum) 
Djup: 275 mm (10,8 tum) 
 

Vikt: 9 kg 
 

Rekommenderad temperatur: 
59 - 95 °F (15 - 35 °C) 
Lagringstemperatur: 
-4 - 158 °F (-20 - 70 °C) 
Luftfuktighet: 20 - 80% RH 
(icke-kondenserande) 
Energiförsörjning: 85- 264 VAC 
50/60 Hz (+/- 3%) 
 
Stand by: 20 W 
Intensiv prägning: 200 W 

 
 

 


