
inkBOOK Classic 2 
6 palcová čtečka e-knih s e-Paper E Ink Carta6-inch™ dotekovou obrazovkou, 
Open ANDROID™, App Store a vylepšenou čitelností 

 
 

● 6 palcová e-Paper E Ink Carta™ doteková 

obrazovka poskytuje vynikající kvalitu textu a 

okamžité otáčení stránek 

● Objevte a získejte přístup k milionům e-knih, 

článkům, webovým stránkám a k dalšímu 

skrze aplikace Android 

● Jedno nabití baterie vydrží týdny 

● Žádné namáhání očí po dlouhém čtení 

● Příjemná navigace dotekovými gesty na 

fyzických, stránky otáčejících inkBUTTONS™ se 

zcela novými mechanismy 

● Vylepšení čitelnosti — přepínač zapnutí a 

vypnutí dotekové obrazovky, OpenDyslexic 

písmo pro dyslektiky, vysoce kontrastní mód 

pro osoby se špatným zrakem 
 
 

CO JE NOVÉHO? 
 
 

Skutečně otevřený 

Na rozdíl od jiných čteček e-knih, inkBOOK se neomezuje jen na 

jednoho prodejce. Umožňuje vám nainstalovat aplikace třetích 

stran, takže můžete mít přístup k tolika knihkupectvím, kolik jen 

chcete.  

 



Dotykový displej 

inkBOOK Classic 2 nyní zahrnuje rozhraní dotykové obrazovky, 

které jej činí snazší pro používání. 

 

Inovační fyzický mechanismus tlačítek 

Tlačítka pro otáčení stránek jsou rozhodující pro zaručení 

nejlepší čtenářské zkušenosti. Zcela nový mechanismus 

inkBUTTONS™ činí tlačítka více konzistentní v tom, jak reagují 

na vaše dotyky a dělají tak čtení více pohodlné.  

Žádné další nechtěné otáčení stránek 

Můžete vypnout dotekové funkce displeje během čtení pro 

eliminaci náhodného otáčení stránek. 

 

Výkonná baterie 

Napájena o 30% větší baterií než jiné oblíbené čtečky e-knih na 

trhu, inkBOOK nabízí delší životnost baterie po jednom nabití. 
 

Čtení bez bariér 

Písmo OpenDyslexic bylo stvořeno za účelem pomoci lidem 

s některými symptomy dyslexie. Širší mezery mezi písmeny a 

konzistentně zatížené spodní části pomáhají v rozpoznání 

správných písmen a porozumění textu.   

Mód vysokého kontrastu 

Mód vysokého kontrastu ukazuje text jako negativ — bílý text na 

černém pozadí, čímž zvyšuje kontrast a usnadňuje čtení pro lidi 

s horším zrakem.  

 



Uzpůsoben pro vás 

Nehledě na to, zdali jste levák či pravák — nyní můžete číst 

mnohem pohodlněji s nastavitelnými tlačítky. Prostě nastavte 

jejich funkce, aby odpovídaly vašim čtenářským zvykům. 

 

Rychlý start 

Čtenáři, kteří ještě neměli zkušenost s elektronickou čtečkou, 

budou překvapeni, jak snadné je na ni číst. S pomocí krok za 

krokem průvodců je inkBOOK Classic 2 vskutku snadný na použití 

pro čtenáře jakéhokoli věku.  

Navržený pro čtení  

inkBOOK Classic 2 je jen 9 mm silný a je jednou z nejlehčích 

elektronických čteček na trhu. Je dokonale vyvážen pro 

jednoruční čtení. 

 

Silný jako nikdy předtím 

inkBOOK Classic 2 je vybaven rychlým dvoujádrovým 

procesorem. Otevření aplikací nebo knih zabere méně času, což 

zlepší vaši čtenářskou zkušenost.  

Mnohojazyčný 

inkBOOK je dostupný v mnoha jazycích, např.: angličtina, 

němčina, španělština, francouzština, italština, polština, 

rumunština, čeština a další.  

 
 

POHODLNÉ ELEKTRONICKÉ ČTENÍ  
 
 

Elektronický papír 

Na rozdíl od chytrých telefonů či tabletů, inkBOOK Classic 2 je 

vybaven elektronickým papírem E Ink Carta™ displejem, který  

 



byl navržen pro příjemné čtení. Elektronický inkoust je tvořen 

miliony malými mikrokapsulemi. Jakmile je aplikováno 

elektrické pole, černé nebo bílé kapsule se přeskupí, aby utvořily 

text a grafiku. 

Přívětivý k očím 

V displeji elektronického papíru není použito žádné podsvícení. 

Tato vlastnost napodobuje tradiční inkoust a papír. Díky tomu 

není příčinou únavy očí i po dlouhém čtení.  

Týdny bez nabíjení 

Jedna z největších výhod displeje elektronického papíru je jeho 

malá spotřeba energie. Jakmile je baterie nabita, vydrží týdny, 

ne hodiny.2  

Jedinečná jasnost 

S E Ink Carta™ obrazovkou je zobrazený obsah ostrý a snadno 

čitelný ― i v přímém slunečním světle. Jasný text a rychlé 

otáčení vám pomáhá číst rychleji a s menší námahou pro oči.  

 
 

ERGONOMIKA 
 
 

Uživatelsky přátelské rozhraní 

Domácí obrazovka byla navržena pro snadné používání. Získejte 

přístup k nedávným knihám a aplikacím pouhým jedním 

kliknutím. 

 

Pohodlná navigace 

Poklepejte, držte nebo přejeďte. Známými vícedotykovými gesty 

můžete použít inkBOOK tak, jak používate chytrý telefon nebo 

tablet ― snadno. 

 

 



Začněte, kde jste skončili 

Nikdy nebudete muset používat záložky ve své knize, protože 

inkBOOK si je pamatuje za vás a vždy se otevře na poslední 

stránce, kterou jste četli. 
 

Čtěte, jak chcete 

Vyberte si svoje oblíbení písmo, změňte jeho velikost, upravte 

okraje a také otočte obrazovku a vytvořte si svou dokonalou 

stránku.  

Zvýraznění, záložky, anotace 

Užíváním klávesnice na obrazovce můžete přidat anotace do 

textu, stejně jako na okrajích knihy. Zvýrazněte a založte si 

stránky pro záznam důležitých informací a sekcí.  

Zkontrolujte překlady a definice 

Pokud někdy narazíte na slovo, které neznáte, prostě použijte 

zabudovaný slovník. inkBOOK vám umožní okamžitě vyhledat 

definici či překlad bez nutnosti opustit knihu.3  

Pohodlné čtení složitých PDF dokumentů 

Použijte funkci přetavení PDF pro extrakci čistého textu z PDF 

stránky a pohodlně jej čtěte v jednom sloupci, bez potřeby 

levého/pravého přetáčení a s velikostí písma dle vašeho výběru. 
 

Posouvejte a přibližte 

Poklepejte dvakrát pro přiblížení do jakékoliv oblasti PDF 

dokumentu a posouvejte se po něm pro snadné prohlížení 

jemných detailů, podrobných tabulek a grafiky.3 
 

 



Snadný pro používání 

Rozhraní Classicu bylo navrženo pro jednoduchost. Vyberte si 

nedávné a přečtené knihy rychleji z hlavní obrazovky a 

pokračujte okamžitě ve čtení. inkBOOK poskytuje běžně užívané 

možnosti, jako: skok na určitou stránku a úpravu velikosti nebo 

typu písma.  

 
 

VŠESTRANNOST 
 
 

Podpora více formátů 

Zařízení podporuje mezinárodní standard e-knih EPUB s Adobe 

DRM ochranným systémem a mnohé další oblíbené formáty 

souborů. 
 

Gigabyty prostoru 

Mějte po ruce tisíce knih. inkBOOK má 4 gigabyty vnitřní 

kapacity, která může být rozšířena 32 gigabytovou kartou.   

Miliony e-knih na dlani vaší ruky 

Vyberte si z milionů knih, časopisů, včetně nových vydání, 

bestsellery, učebnice a klasiky zdarma. Nainstalujte si své 

oblíbené aplikace elektronických knihkupectví a užijte si 

skutečně mobilní knihovnu.1  

Čtěte své oblíbené zprávy 

S aplikací Midiapolis News Reader můžete číst velký výběr 

zpravodajských stránek a podrobných shrnutí od vydavatelů 

z celého světa. Sport, obchod, zábava a více. Nyní je nejlepší 

obsah na jednom místě. 
 

 



Poklepejte, stáhněte, čtěte 

Midiapolis Drive vám poskytne 2 gigabyty volného místa, pro vaše 

e-knihy, dokumenty, časopisy ― cokoliv.  

Prohlížejte si internet 

Se zabudovaným webovým prohlížečem a Wi-Fi si můžete 

pohodlně prohlížet internet.  

Aktualizace tažené vzduchem 

Získejte poslední aktualizace pro aplikace a operační systém. 

Získejte nové funkce a vylepšení hned, jakmile jsou dostupné.  

 
 

OCHRANA 
 
 

Kryt inkBOOK Yoga 

Inovační konstrukce inkBOOK Yoga postaví váš inkBOOK do 

orientace portrétu, takže si můžete prohlížet knihy handsfree.4 
Složí se do portrétové orientace v jednoduchých třech krocích. 

 

Krásný design, dokonale sedí 

Navržen, aby seděl na vaše zařízení, kryt poskytuje dostatečnou 

ochranu. Zabudovaná magnetická spona udržuje váš kryt 

bezpečně uzavřený. 
 

 
 
1 Aplikace třetích stran mohou vyžadovat další činnosti, např.: registraci účtu, nákup předplatných. Některé funkce jsou / 
můžou být omezeny pro některé regiony. Aplikace třetích stran jsou podporovány jejich vývojáři. App Store může být 
dostupný na základě modelu a / nebo po aktualizaci firmwaru. Některé funkce jsou / můžou být omezeny pro některé 
regiony. 

2 30 minut čtení za den, bezdrátové připojení vypnuto, přístroj byl vypnutý po dokončení čtení. Skutečná životnost baterie 
se může lišit podle míry využívání a na základě jiných faktorů. Test byl udělán výrobcem, za použití předvýrobních inkBOOK 
Classic 2 zařízení a softwaru. 

3 Přijde brzy s aktualizací. 

 



4 Kryt je volitelný a je prodáván zvlášť. 

 
 

Technické parametry 

 
● Displej: 

○ 6 palcová E Ink® Carta (epd; 16 úrovní šedé) 
○ doteková obrazovka (kapacitní) 
○ rozlišení: 800×600 pixelů (167 dpi) 

● Baterie: 2000 mAh Li-ION Polymer 
● Rozměry: 159×114×9 mm 
● Hmotnost: 153 g 
● Procesor: Dual-Core Cortex A9 1,0GHz 
● Paměť RAM: 512 MB 
● Úložný prostor: 4 GB (1GB = 1 miliarda bytů; skutečná naformátovaná kapacita je menší) 
● Wi-Fi (802.11b/g/n) 
● Porty: 

○ micro-USB 2.0 
○ microSD port až do 32GB 

● Operační systém: Android 4.2.2 
● Jazyky: angličtina, němčina, španělština, francouzština, italština, polština, rumunština, 

čeština 
● Nainstalované aplikace: Knihovna (Knihy), prohlížeč internetu, Midiapolis Drive, Bookshop, 

Midiapolis News Reader, App Store 
● Podporuje: Windows, Linux, MacOS 
● Podporované formáty: 

○ Dokumenty a knihy: EPUB a PDF (přetavení) s Adobe DRM (ADEPT), MOBI (bez DRM), 
TXT, FB2, HTML, RTF 

● Barva pouzdra: šedá 
● Číslo součástky / EAN: INKBOOK_CLASSIC_2 / 5901721549418 

 

Co je v krabici 
 

● inkBOOK Classic 2 
● Micro USB kabel 
● Příručka rychlého startu 
● Záruční list 

 
Jména firem a / nebo produktů zde zmíněné jsou vlastnictvími jejich příslušných vlastníků a 
mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami. 
 
Android je ochranná známka Google Inc. 
 
Velikost a hmotnost se může lišit procesem výroby. 

 


