Inovativní elektronické čtečky inkBOOK Prime a
inkBOOK Classic 2 dostupné na alza.cz
Čtečka inkBOOK byla představena na alza.cz ve formě dvou inovativním
čteček – inkBOOK Prime a inkBOOK Classic 2. Obě zařízení jsou vybavena
dotykovými obrazovkami E-Ink Carta™ vyrobenými technologiemi e-papíru a
systémem Android, který jim umožňuje přístup k tisícům poskytovatelů
obsahu a aplikacím. Jejich uvedení přineslo na internetu tvrzení, jako „konec
hegemonie čtečky Kindle“. Obě čtečky získaly ocenění Red Dot za výjimečný
design a inovativní řešení.
Přístup k tisícům e-knih
Čtečky inkBOOK pracují pod kontrolou přizpůsobené verze systému Android. Ta
umožňuje svým uživatelům využívat největší výhodu operačního systému –
otevřenost vůči aplikacím. Tyto aplikace umožňují přístup ke spoustě českých i
zahraničních obchodů s e-knihami přímo z těchto zařízení. Na rozdíl např. od Kindle
nejsou uživatelé omezeni na nabídku společnosti Amazon a formát mobi/azw. Podle
stránky Ebook-reader.com jsou čtečky inkBOOK nejlepšími čtečkami e-knih se
systémem Android. A je těžké nesouhlasit, když vidíte, jak rychle běží software na 4jádrovém procesoru inkBOOK Prime.
Univerzálnost a snadné použití
Čtečky inkBOOK patří mezi nejvíce univerzální čtečky e-knih na trhu. Uživatelé si
mohou přečíst nejen nejpopulárnější formáty e-knih (EPUB, MOBI, PDF, HTML,
RTF), ale také ty, které jsou zabezpečeny proprietárními DRM, které používají
obchody s e-knihami, jako jsou Sony URMS a Adobe DRM. Proces autorizace je
okamžitý. Stačí si koupit knihu a za okamžik si můžete užívat její čtení. Pokud formát
není nativně podporován, inkBOOK umožňuje uživateli nainstalovat oblíbenou
aplikaci a užít si knihu i takto.
V České republice Arta Tech úzce spolupracuje s nejoblíbenějším dodavatelem ebooks, společností ereading.cz. Každé zařízení inkBOOK je schopné podporovat ebooks v jakémkoli formátu z jakéhokoli zdroje na trhu (některé, jako například
Amazon Kindle, mohou vyžadovat instalaci dalších androidových aplikací), ale

uživatelé ereading.cz si užijí bezproblémový uživatelský zážitek a e-book
synchronizaci.
E-papír a další funkce
inkBOOK Prime a inkBOOK Classic 3 obě nabízejí obrazovky

E-Ink Carta™

vytvořené technologií e-papíru. Díky této technologii je čtení nejen příjemnější, ale
také zdravější pro oči. InkBOOK Prime je navíc vybaven předsvícenou obrazovkou,
která je pro čtení v noci nenahraditelná. Technologie Rapid Refresh™, kterou
inkBOOK používá, snižuje ghosting obrazovky a zrychluje obnovení obrazovky,
takže obsah zůstává jasný.
Díky přizpůsobení operačního systému, výkonným procesorům a extrémně nízké
spotřebě displeje E-Ink může baterie v obou zařízeních vydržet až několik týdnů.
Čtečka inkBOOK rovněž usnadňuje čtení díky režimu s vysokým kontrastem pro
zrakově postižené osoby nebo speciální písmo pro osoby trpící dyslexií.
Design a jeho účel
Design čtečky inkBOOK je inspirován inovativními řešeními a moderním designem.
Obě funkce byly oceněny a získaly ocenění Red Dot. Čtečka inkBOOK Classic 2
jistě osloví všechny milovníky klasických řešení a minimalistického stylu. InkBOOK
Prime osloví ty, kteří oceňují vlastní řešení a vyžadují více než základní funkce.
Proto je druhý model vybaven předsvícenou obrazovkou a vestavěným modulem
Bluetooth pro připojení sluchátek nebo reproduktorů.
Obě čtečky obsahují fyzická tlačítka s inovačním mechanismem inkBUTTONS™ pro
lepší přesnost a komfort. Podle stránky goodereader.com bylo používání fyzických
tlačítek zvláště dobrým tahem. Díky nim je možné držet čtečku a pohodlně otáčet
stránky jednou rukou.

Dostupnost a cena
Obě čtečky inkBOOK jsou k dispozici na alza.cz. Zařízení jsou pokryta 24měsíční
mezinárodní zárukou.

O eReading
Společnost Palmknihy – eReading s.r.o. provozuje eshopy www.palmknihy.cz a
www.ereading.cz a je plně vlastněná největším českým nakladatelstvím Albatros

Media. Eknihy začala tato společnost nabízet již v roce 1999 a od roku 2010 nabízí
výpůjčky eknih, které jsou dnes k dispozici ve více než 500 knihovnách. Společnost
Palmknihy – eReading je největším subjektem v České republice v oblasti prodeje
eknih a IT služeb nakladatelům, prodává eknihy a audioknihy prostřednictvím většiny
českých i zahraničních prodejců elektronických knih a je dále například dodavatelem
řešení pro síť největších maďarských prodejců eknih.

