
  



  

Firma Arta Tech specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnych 

rozwiązań związanych z technologią papieru elektronicznego. 

Naszym celem jest usatysfakcjonowanie klientów poprzez 

dostarczenie im wysokiej jakości czytników Onyx BOOX oraz usług 

e-czytelniczych. Jednocześnie stale wnosimy swój wkład w rozwój 

technologii e-papieru.



  

Czym się zajmujemy?

- Jesteśmy liderem na polskim rynku czytników 

książek

  elektronicznych  opartych na technologii E Ink.

- Jesteśmy oficjalnym dystrybutorem czytników 

BOOX w Europie.

- Tworzymy platformy do dystrybucji e-książek i e-

treści.

- Tworzymy oprogramowanie do czytników Onyx.

- Prowadzimy autoryzowany serwis urządzeń 

Onyx BOOX.



  

Ekran oparty na technologii E Ink:

- Nie emituje światła

- Obraz jest statyczny

- Niezmienny kontrast pod każdym kątem 

patrzenia

- Można czytać nawet w pełnym słońcu



  

Czym jest E-papier?

- e-papier to lekki i przenośny ekran, którym

  możemy posługiwać się tak jak kartką papieru 

- e-papier nie potrzebuje podświetlenia ani ciągłego

  odświeżania 

- e-papier jest niezwykle energooszczędny, pobiera

  energię jedynie w trakcie odświeżania 



  



  

BOOXsource jest przykładem wdrożenia
Content Store (sklepu z treściami) jako  gotowego 
produktu:
- pozwala na zakup treści
- pobieranie przez komputer PC lub bezpośrednio na czytnik
- skojarzenie urządzenia z kontem PayPal (wymagane przy   
  zakupie bezpośrednio na czytnik)
- płatność przez PayPal, portfel elektroniczny, przelew internetowy
  i wiele innych możliwości 



  

BOOXsource – użytkowanie:
- możliwość odczytywania treści na dowolnym urządzeniu 
  obsługującym format EPUB lub PDF
- darmowa i nieskomplikowana rejestracja
- pełna oferta produktów: treści, czytniki, akcesoria
- zakup przy pomocy kilku kliknięć
- bogata oferta oferowanych publikacji
- częste odświeżanie bazy i ciągłe jej poszerzanie
- szybkie przesyłanie zakupionych treści



  

Jakie są korzyści z posiadania czytnika Onyx 
BOOX?:
- Możliwość posiadania przy sobie całej biblioteki książek (nawet 56  
  Tysięcy pozycji na jednym urządzeniu).
- Niewielkie i mobilne urządzenie umożliwi czytanie w dowolnym  
  miejscu.
- System syntezy mowy Ivona TTS odczyta każdą książkę jak 
  audiobooka.
- Wydajna bateria zapewni długi czas działania (do 10 tysięcy  
  odświeżeń).
- Modele z WiFi umożliwiają pobieranie treści przy pomocy czytnika
  skojarzonego z BOOXsource.



  

BOOX i62HD  Angel Glow:
- Najnowsze dziecko z rodziny BOOX. 
- Zastosowano ekran HD E Ink (papier elektroniczny) z panelem dotykowym IR.
- Dzięki wysokiej rozdzielczości zapewnia on dużo lepszą jakość obrazu. 
- Nowością jest możliwość wielostopniowego podświetlenia ekranu działającego  
  równomiernie   na całej jego powierzchni. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy  
  czytać po zmroku. 
- Duży nacisk został położony, jak we wszystkich modelach, na wydajność  
  urządzenia i długi czas działania na jednym ładowaniu. 
- Angel Glow jest wyposażony w moduł WiFi, syntezator mowy oraz możliwość
  wprowadzania odręcznych notatek.



  

BOOX i62 Espresso Wyposażony jest w dotykowy ekran wykorzystujący technologię 
papieru elektronicznego E Ink® Pearl® EPD. Pracujący w szesnastostopniowej skali 
szarości. Konstrukcja ekranu sprawia, że czyta się z niego równie wygodnie jak z kartki 
tradycyjnego papieru. Wysoka rozdzielczość oraz brak jakichkolwiek świecących 
elementów zapewniają komfort czytania. Pozwala uniknąć zmęczenia oczu. Panel 
dotykowy na podczerwień, technologia dotychczas nie stosowana w urządzeniach 
mobilnych. Dzięki temu używanie dedykowanego piórka nie jest już konieczne. 
Dodatkową funkcją jest Multi-touch, znany do tej pory chociażby z tabletów, w czytniku 
zapewnia komfort i łatwość użytkowania.



  

BOOX A62S Evolution:
- Łatwy w obsłudze i nieskomplikowany czytnik książek elektronicznych.
- Ekran o przekątnej 6 cali i 16 odcieniach szarości oparty został na technologii E   
  Ink®. 
- Sterowanie dotykowe, za pomocą rysika.
- Szybki procesor połączony z wydajnym akumulatorem pozwala na długi czas 
  działania po jednym naładowaniu.
- 4 GB wbudowanej pamięci flash. Dzięki karcie SD zasoby można  powiększyć do 32 
  GB.
- Niepowtarzalny i nowoczesny wygląd.
- Dzięki temu poręcznemu i bardzo mobilnemu czytnikowi możesz mieć przy sobie 
  całą bibliotekę ulubionych książek.



  

BOOX M92 Black Pearl:
- Ekran E Ink o przekątnej 9.7 cala zapewnia niespotykany komfort czytania.
- Obsługa dotykowa, przy pomocy stylusa.
- Przydatny przy pracy z dokumentacjami i plikami z dużą ilością grafik.
- Możliwość wykorzystywania jako szkicownik.
- Moduł WiFi umożliwia dostęp do sieci i pobieranie książek bezpośrednio na 
  czytnik.
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