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Czytaj cały miesiąc za darmo z czytnikami inkBOOK i Legimi Bez
Limitu
Tysiące inkBOOK przygotował promocję wakacyjną, w ramach której wraz z zakupem czytnika
inkBOOK Prime lub inkBOOK Classic 2 otrzymujesz nieograniczony dostęp do ponad 20 000 ebooków z oferty Legimi Bez Limitu przez miesiąc.
Sezon urlopowo-wakacyjny to dla miłośników literatury idealny czas, aby nadrobić książkowe
zaległości. Nie zawsze jednak znajdziemy miejsce na wszystkie pozycje, które chcielibyśmy przeczytać,
a wożenie ze sobą dodatkowej walizki z książkami może być uciążliwe. inkBOOK to idealne rozwiązanie
tego problemu – na niewielkim, poręcznym i eleganckim czytniku zmieścimy setki tytułów, nie tracąc
przy tym na komforcie czytania porównywalnym z książkami papierowymi.
inkBOOKi to pierwsze czytniki e-booków zaprojektowane i rozwijane w Polsce. Dzięki zastosowaniu
wyświetlaczy E Ink wykonanych w technologii e-papieru, czytanie jest wygodne i bezpieczne dla
wzroku. Taki ekran nie odbija światła, dzięki czemu możemy komfortowo korzystać z czytnika
również w warunkach pełnego nasłonecznienia. Z kolei doświetlenie ekranu, zastosowane w
inkBOOK Prime, pozwala na czytanie po zmroku bez wspomagania dodatkowym światłem.
Doświetlenie to składa się z diod świecących na ekran z góry, a nie bezpośrednio w oczy czytelnika,
zapewniając idealne warunki do czytania zarówno przy słabym świetle, jak i całkowitym jego braku.
Takie rozwiązanie jest przyjazne dla wzroku, można je także regulować lub całkowicie wyłączyć.
Zastosowanie ekranu E Ink wpływa również na o wiele dłuższy, niż w przypadku smartfonów czy
tabletów, czas pracy na jednym ładowaniu.
To, co wyróżnia czytniki inkBOOK wśród konkurencyjnych modeli, to zastosowanie systemu Android,
który umożliwia zupełnie intuicyjną obsługę czytnika oraz instalację aplikacji e-księgarni takich jak
Kindle, Legimi, niemiecki Skoobe i innych. Jako jedyny na rynku daje użytkownikowi możliwość
łatwego dostępu do zasobów wielu dostawców e-treści.

Obecnie w sprzedaży dostępne są dwa zestawy promocyjne:
● inkBOOK Classic 2 w zestawie z etui i 30 dniowym bezpłatnym dostępem do zasobów e-księgarni
Legimi za 349 zł
● inkBOOK Prime w zestawie z etui i 30 dniowym bezpłatnym dostępem do zasobów e-księgarni
Legimi za 599 zł
E-księgarnia Legimi oferuje dostęp do 20 000 e-booków i audiobooków w różnych kategoriach
tematycznych. Czytnik zakupiony w wakacyjnej promocji umożliwia bezpłatną aktywację aż 30dniowego pakietu.
Promocja obejmuje urządzenia kupione na stronie inkbooks.eu oraz na stronach internetowych i w
salonach sieci Komputronik, Alsen oraz Media Expert.
Promocja trwa od 1.06.2017 do 31.08.2017 lub do wyczerpania zapasów.
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