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1. Drukarka brajlowska Basic-D V5  

Basic-D V5 jest niewielką, funkcjonalną drukarką brajlowską drukującą dwustronnie na 

składanym papierze perforowanym. Precyzyjne przesuwanie papieru sprawia, że proces 

drukowania przebiega w sposób stabilny. Na drukarce Basic-D można drukować dokumenty, 

książki, wizytówki i etykiety. Znakomicie nadaje się ona do użytku w domu, firmie, szkole czy 

na uczelni.  

 

Zalety:  

• drukowanie na składanym papierze perforowanym, • drukowanie na kilku 

predefiniowanych, powszechnie używanych rozmiarach papieru i na papierze o rozmiarze 

zdefiniowanym przez użytkownika, • drukowanie jednostronne lub dwustronne, • 

drukowanie w orientacji poziomej i pionowej, • możliwość drukowania z poziomu 

komputerów z systemami operacyjnymi Windows, MAC, Linux, • możliwość podłączenia 

drukarki przez port USB, port sieciowy Ethernet lub przez sieć bezprzewodową Wi-Fi, • 

komunikacja przez bluetooth, • możliwość drukowania z poziomu urządzeń mobilnych, • 

możliwość drukowania prostych dokumentów za pośrednictwem wbudowanego w 

drukarkę oprogramowania, • możliwość drukowania prostych dokumentów zapisanych na 

nośniku pamięci USB, • przyciski na panelu sterującym oznaczone w czarnym druku i w 

brajlu, • w pełni udźwiękowiona obsługa drukarki - wiele języków, w tym polski; mowa 

syntetyczna firmy Acapela.                                        

5 735301 8% 



 

 
Grupa MAC Spółka Akcyjna wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS nr: 0000047059 w Sądzie Rejonowym w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS 

NIP: 657-008-22-45, REGON: 008149990, kapitał zakładowy w wysokości 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) w całości opłacony. 
S t r o n a  | 2 

1 

100.000 zł 

LP NAZWA PRODUKTU 
LICZBA 

SZT. 
INDEKS Z 
OFERTY 

VAT 

2. Drukarka Banach Smart 3D 

 

Mała drukarka 3D idealna na początek pracy z drukiem 3D. Lekka i bardzo prosta w obsłudze, 

z uwagi na swoje małe gabaryty sprawdzi się na ławce w sali. Dzięki zamkniętej obudowie 

drukarki (przezroczyste drzwiczki z każdej strony), jest bardzo bezpieczna., model maszyny 

historycznej, trójwymiarowa mapa i podobne są bezcennymi pomocami naukowymi.  

 

 
 

Technologia wydruku: FFF  

Pole robocze (mm): 120 x 120 x 120  

Rozdzielczość warstw (mm): od 0,05  

Średnica dyszy drukującej (mm): 0,4  

Obudowa: zamknięta  

Panel sterowania: brak  

Interfejsy: czytnik kart SD  

Oprogramowanie: opcjonalne  

Gwarancja: 2 lata  

                 ŁĄCZNA WARTOŚĆ OFERTY: 100.000 ZŁ 
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