ink
BOOK 8
czytnik ebooków z 8‐calowym dotykowym i doświetlanym ekranem E Ink,
sklepem z aplikacjami i systemem Android

●

Duży i wyraźny 8‐calowy ekran E Ink Pearl™ w
technologii e‐papieru zapewnia doskonałą
czytelność wyświetlanego tekstu oraz szybki
czas odświeżania stron

●

Instaluj aplikacje Android by rozbudować
możliwości czytnika

●

Tygodnie działania na jednym ładowaniu
baterii

●

Nie psuje wzroku przy wielogodzinnym
użytkowaniu

●

Przyjazne dla oczu doświetlenie ekranu, które
można swobodnie regulować lub wyłączyć w
warunkach słabego oświetlenia

●

Dumnie stworzony w Polsce

WYGODA CZYTANIA
Papier elektroniczny
W odróżnieniu od smartfonów i tabletów, inkBOOK 8 posiada
ekran w technologii e‐papieru E Ink Pearl™, który został
stworzony do komfortowego odczytu treści elektronicznych.
Posiada on miliony mikroskopijnych kapsułek z e‐atramentem,
które poddane działaniu pola elektrycznego, przesuwają się
rysując statyczną treść imitując kartkę papieru.

Bezpieczny dla oczu
E‐papier nie posiada podświetlenia, którego diody świecą prosto
w oczy, dlatego nie nadwyręża wzroku nawet przy
wielogodzinnym czytaniu.

Tygodnie działania bez ładowania
Jedną z największych zalet papieru elektronicznego jest bardzo
niski pobór energii. Raz naładowana bateria umożliwia pracę
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czytnika do kilku tygodni
.

Doskonała klarowność obrazu
Wyświetlacz E Ink Pearl™ dostarcza wysoki kontrast i widoczność
treści również w mocnym oświetleniu słonecznym. Dzięki
wyraźnemu tekstowi i błyskawicznym zmianom stron czytasz
szybciej bez większego zmęczenia oczu.

Czytaj wygodnie nocą
E‐papierowy ekran nie posiada podświetlenia, dlatego by
odczytać tekst w warunkach braku światła zewnętrznego,
inkBOOK wykorzystuje wbudowane doświetlenie. Używa ono diod
świecących na ekran z góry, a nie bezpośrednio w oczy
powodując, że jest ono przyjazne dla ludzkiego wzroku. Możesz
je dowolnie regulować lub całkowicie wyłączyć.

IDEAŁ W KAŻDYM CALU
Optymalny wymiar
Duży 8‐calowy wyświetlacz E Ink Pearl™ o wysokiej rozdzielczości
i proporcjach 4:3 najlepiej sprawdza się przy czytaniu
wielkoformatowych wydawnictw np. prasy, specjalistycznych
publikacji, podręczników, stron internetowych, komiksów oraz
książek.

Więcej znaczy lepiej
Ekran w inkBOOK 8 potrafi zmieścić więcej treści niż jego
6‐calowe odpowiedniki. Przekłada się to na poprawę wygody
czytania oraz mniejszą ilość zmian stron, co dodatkowo wydłuża
działanie urządzenia na baterii.

Rozmiar ma znaczenie
Większe rozmiary czcionek, czy prostota nawigacji po bardziej
przejrzystym menu powodują, że użytkowanie czytnika jest
szybsze, a sam inkBOOK staje się przydatny przy wielu zadaniach
w domu, pracy, na uczelni i w podróży.

Mobilny
Pomimo większego rozmiaru czytnik pozostał wystarczająco mały
i smukły, by wygodnie trzymać go w jednej ręce.

ERGONOMIA
Przyjazny interfejs
Ekran główny został przystosowany do błyskawicznej interakcji.
Łatwo i szybko uzyskasz dostęp do ostatnio dodanych i czytanych
pozycji. Możesz również dostosować wyświetlanie ikon aplikacji,
których używasz najczęściej.

Wygodna nawigacja
Dotknij, przytrzymaj czy przesuń. Z inkBOOKa korzystasz
podobnie jak ze smartfonu i tabletu. Znane gesty pozwalają na
wygodniejszą i szybszą pracę z urządzeniem.

Zacznij, gdzie skończyłeś
Po skończeniu czytania możesz odstawić czytnik bez
zapamiętywania, na której stronie skończyłeś. inkBOOK otworzy
książkę tam, gdzie ostatnio.

Dostosuj wygląd treści
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Ustaw preferowaną czcionkę lub zainstaluj
swoją ulubioną,

zmień jej rozmiar, ustaw marginesy, a nawet zmień orientację
ekranu z pionowej na poziomą. Utwórz swoją idealną stronę, by
czytać najwygodniej.

Zakreślenia, zakładki, adnotacje
Zaznaczaj teksty, zapisuj adnotacje i dodawaj zakładki.
Podobnie jak w książkach drukowanych, tylko efektywniej.

Sprawdzaj tłumaczenia i definicje
Jeśli natkniesz się na słowo, którego nie znasz skorzystaj ze
słownika. Czytnik umożliwia szybkie wyszukanie definicji słowa
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lub tłumaczenia bez opuszczania książki
.

Łatwy odczyt złożonych plików PDF
Wielokolumnowe dokumenty PDF można wyświetlić w jednej
kolumnie z powiększoną czcionką. Funkcja 
reflow
inteligentnie
“wycina” tekst z każdej kolumny i tworzy jedną z ciągłym

tekstem. Dzięki temu odczyt treści jest znacznie wygodniejszy.

Przesuwaj i powiększaj
Puknij w ekran dwukrotnie, aby powiększyć interesujący Cię
obszar dokumentu PDF, a następnie przesuń palcem w żądanym
kierunku by odczytać mniejszy druk, czy szczegółowe grafiki.

Automatyczna zmiana stron
Włącz funkcję automatycznej zmiany stron, ustaw odpowiednie
dla Ciebie tempo czytania i korzystaj z czytnika bez użycia rąk.
Czytanie nigdy nie było przyjemniejsze.

Inteligentne pisanie
Zaawansowane funkcje korekty wyrazów i propozycji poprawek
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pomogą Ci pisać szybciej i dokładniej
. Napisanie adnotacji jest

jeszcze łatwiejsze i intuicyjne niż wcześniej.

WSZECHSTRONNY
Wydajny
inkBOOK 8 został wyposażony w szybki dwurdzeniowy procesor,
który zarządzany jest przez system Android 4.2 bijący rekordy
wydajności. Otwieranie aplikacji czy e‐booków zajmuje niewiele
czasu, zwiększając komfort użytkowania.

Instaluj aplikacje
Jako jeden z nielicznych czytników e‐booków na świecie,
inkBOOK umożliwia instalowanie aplikacji systemu Android,
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które mogą znacząco rozszerzyć funkcjonalność urządzenia
.

Wsparcie wielu formatów
Urządzenie pozwala na otwieranie wielu popularnych formatów
plików. Czytnik wspiera międzynarodowy i standard e‐booków
EPUB wraz z zabezpieczeniami DRM (Adobe ADEPT).

Gigabajty przestrzeni na Twoje pliki
8 GB pamięci wewnętrznej i możliwość jej rozszerzenia o kartę
microSD o kolejne 32 GB pozwala trzymać przy sobie dziesiątki
tysięcy publikacji.

Księgarnia zawsze pod ręką
Przeglądaj miliony e‐książek, audiobooków i magazynów ‐ od
nowości, przez bestsellery po klasykę. Już od 0 zł. Zainstaluj
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aplikację
swojej ulubionej księgarni i ciesz się prawdziwie

mobilną e‐biblioteką.

Twoje ulubione wiadomości z Internetu
inkBOOK umożliwia wygodną konsumpcję treści internetowych.
Dzięki aplikacji Midiapolis News śledzisz najnowsze wiadomości i
szczegółowe analizy od wydawców z całego świata. Sport,
biznes, rozrywka i nie tylko – teraz najlepsze informacje masz w
jednym miejscu.

Klikasz, pobierasz, czytasz
Z aplikacją dysku internetowego Midiapolis Drive Twoje e‐booki
są zawsze przy Tobie, gdziekolwiek jesteś. Na dysku znajdziesz
również zakupione wcześniej w sklepie Midiapolis.pl publikacje
oraz ponad trzy tysiące klasycznych bestsellerów z całego
świata, jak również polskie lektury szkolne.

Praca z dokumentami
Notuj wszystko, co przyjdzie Ci do głowy w Notatniku, a z
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aplikacjami takimi jak WPS Office
odczytuj, twórz i edytuj

dokumenty, arkusze kalkulacyjne i prezentacje.

Przeglądanie Internetu
Dzięki wbudowanemu bezprzewodowemu modułowi Wi‐Fi oraz
przeglądarce Internetowej, surfowanie po sieci na e‐czytniku
jest jeszcze wygodniejsze, a sam ekran prezentuje znacznie
więcej treści i pobiera mniej energii niż ekran LCD.

Poczta elektroniczna
W momencie kiedy bateria w telefonie, czy tablecie się
rozładuje, wykorzystaj aplikację Poczty na inkBOOKu, by
odebrać tego ważnego e‐maila. Redaguj wiadomości online i
offline.

Czytaj i słuchaj
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Zainstaluj ulubiony odtwarzacz audio
by słuchać muzyki w

trakcie czytania. Podłącz słuchawki i zacznij czytać z muzyką w
tle.

Bezprzewodowe aktualizacje
Aktualizacje oprogramowania dodają nowe możliwości oraz
udoskonalają obecne. Sam proces aktualizacji jest prosty i
bezstresowy.

OCHRONA
Stylowe etui
Wykonane z najwyższej jakości materiałów doskonale chroni
czytnik. Wbudowane magnesy powodują, że okładka pozostaje
bezpiecznie zamknięta. Etui jest opcjonalne i sprzedawane
oddzielnie.

Pełne wsparcie
Gwarancja na urządzenie obejmuje okres 24 miesięcy w
systemie door‐to‐door.

POLSKA IDEA
Stworzony z pasją w Polsce
Z dumą tworzymy czytniki e‐booków
od początków obecności


technologii e‐papieru na polskim rynku. Zaufaj nam i dołącz do
tysięcy zadowolonych użytkowników.

30 minut dziennie z wyłączonym doświetleniem i bez połączenia Wi‐Fi, z wyłączaniem urządzenia po skończonej sesji. Czas
pracy na baterii zależy od użytkowania oraz używanych w danym momencie aplikacji i sieci bezprzewodowych.
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Instalacja niestandardowych krojów czcionek odbywa się poprzez wgranie odpowiednich plików (.ttf) do katalogu /fonts.
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inkBOOK umożliwia instalowanie własnych słowników do folderu quickDic; funkcjonalność może się różnić od wersji
oprogramowania, słownika i modelu urządzenia.
3

Dostępne obecnie tylko dla metody wprowadzania tekstu w języku angielskim.
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Aplikacje firm trzecich nie są preinstalowane i po instalacji mogą posiadać dodatkowe wymagania np. rejestracja konta,
płatne subskrypcje, a niektóre funkcje mogą być ograniczone np. terytorialnie. Wsparcie dla aplikacji firm trzecich udzielają
wyłącznie ich producenci. Midiapolis App Store może być dostępny w zależności od modelu i/lub po aktualizacji
oprogramowania.
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Specyfikacja techniczna
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Ekran:
○ 8 cali E Ink® Pearl (EPD; 16‐odcieni szarości)
○ dotykowy (pojemnościowy)
○ doświetlenie
○ rozdzielczość: 1024
×
768 pikseli (160 dpi)
Bateria: 2800 mAh Li‐ION Polymer
Wymiary: 198
×
144
×
8,4 mm
Waga: 258 g
Procesor: Dual‐Core Cortex A9 1.0 GHz
Pamięć RAM: 512 MB
Pamięć wewnętrzna: 8 GB (1 GB = 1 miliard bajtów; faktyczna pojemność sformatowanego
nośnika jest mniejsza)
Obsługa sieci bezprzewodowych Wi‐Fi (802.11b/g/n)
Porty:
○ micro‐USB 2.0
○ port karty pamięci microSD do 32 GB
System operacyjny: Android 4.2.2
Zainstalowane aplikacje: Biblioteka (Książki), Midiapolis Drive (Dysk), Instrukcja obsługi,
Przeglądarka internetowa (Internet), Księgarnia, Menadżer plików, Midiapolis News (News),
Midiapolis App Store, Notatnik, Obrazy, Pobrane, Poczta, Słownik (QuickDic), Ustawienia
Wsparcie dla: Windows, Linux, MacOS
Wspierane formaty:
○ Dokumenty i książki: EPUB i PDF (reflow) z Adobe DRM (ADEPT), MOBI (bez DRM),
TXT, FB2, HTML, RTF
Kolor: Czarny
Part Number / EAN: 5901721549364

Zawartość opakowania
●
●

inkBOOK 8
Kabel micro USB

●
●

Skrócona instrukcja użytkowania
Karta gwarancyjna

Nazwy firm i produktów wymienionych tutaj są własnościami tychże firm i właścicieli i mogą
być zarejestrowanymi znakami towarowymi.

