
inkBOOK Prime 
6-palcová čtečka e-knih s dotekovým Flat Glass displejem typu e-Paper E Ink 
Carta™ s technologií Rapid Refresh™, vlastní světlo, Open ANDROID™, App 
Store a vylepšené vlastnosti čtení 

 
 

● 6-palcový dotekový Flat Glass displej typu 

e-Paper E Ink Carta™ s vysokým rozlišením 

● Rapid Refresh™ - nová technologie displeje 

poskytuje vynikající kvalitu textu a rychlé 

otáčení stránek 

● Vlastní světlo šetrné pro oči (8 LED světel) 

● Objevte miliony elektronických knih, článků, 

webových stránek a další obsah pomocí 

Androidových aplikací  

● Jedno nabití baterie vydrží týdny 

● Při dlouhém čtení neškodí zraku 

● Pohodlné ovládání pomocí dotekových gest 

nebo fyzické tlačítka inkBUTTONS™ pro 

přetáčení stran se zcela novým mechanismem  

● Vylepšené vlastnosti čtení — spínač 

vypnutí/zapnutí dotykového displeje, typ 

písma OpenDyslexic pro dyslektiky a režim 

vysokého kontrastu pro slabozraké uživatele 

● Připojení k bezdrátovému příslušenství jako 

jsou reproduktory nebo sluchátka pomocí 

Bluetooth® 
 
 

CO JE NOVÉHO? 
 
 

 



Skutečně otevřená 

Na rozdíl od jiných čteček e-knih, inkBOOK není vázána pouze na 

jednoho obchodníka. Umožní Vám instalovat aplikace1 třetích 

stran, takže můžete použít tolik knihkupectví, kolik chcete.  

Rapid Refresh™ 

Technologie Rapid Refresh™ účinně vylepšuje zpracování milionů 

drobných mikrokapslí uvnitř e-papíru displeje v zájmu poskytnutí 

co nejvyšší kvality textu a obrazu. 
 

Inovativní mechanismus fyzických tlačítek 

Tlačítka na otáčení stránek jsou klíčová pro zabezpečení co 

nejlepšího čtenářského zážitku. Díky zcela novému mechanismu 

inkBUTTONS™ je reakce tlačítek ještě lépe sladěna s Vašimi 

doteky a čtení se stává ještě pohodlnější.  

Už žádná nahodilá otáčení stránek 

Aby jste omezili nahodilá otáčení stránek, můžete v průběhu 

čtení vypnout dotekovou funkci displeje. 

 

Účinná baterie 

Batérie čtečky inkBOOK je o 30% větší než u jiných oblíbených 

e-čteček na trhu, poskytuje delší životnost na jedno nabití. 
 

Čtení bez bariér 

Cílem vytvoření typu písma OpenDyslexic bylo pomoci při 

některých příznacích dyslexie. Širší mezery mezi písmeny 

a důsledné zarovnání spodních částí napomáhají při rozeznávání 

správných písmen a pochopení textu.  

Režim vysokého kontrastu 

Režim vysokého kontrastu zobrazuje text jako negativ — bílou 

barvu písma na černém pozadí kvůli vyššímu kontrastu 

a snadnějšímu čtení slabozrakými lidmi.  

 



Šité na míru 

Nezáleží, jestli jste levák nebo pravák — s přizpůsobitelnými 

tlačítky teď můžete číst mnohem pohodlněji. Jednoduše si 

upravte jejich funkce, aby vyhovovali Vašim čtenářským 

návykům.  

Snadný začátek 

Čtenáři, kteří se ještě s e-čtečkou ještě nesetkali, budou 

překvapeni, jak lehce se na ní čte. Pomocí podrobných příruček 

zvládnou inkBOOK Prime skutečně snadno čtenáři v jakémkoli 

věku.  

Navrhnuta pro čtení  

inkBOOK Prime je hrubý pouhých 9 milimetrů a patří mezi 

nejlehčí e-čtečky na trhu. Dokonale se hodí ke čtení v jedné 

ruce. 
 

Posílená výkonnost 

Díky Quad-core procesoru nové generace je inkBOOK Prime 

rychlejší, efektivnější a plynulejší. Otevírání aplikací nebo knih 

zabírá méně času, díky čemu se zlepšuje Váš čtenářský zážitek.  

Chytrý Hall senzor  

Díky chytrému Hall senzoru, který je zabudován uvnitř dodaného 

krytu, se Váš inkBOOK Prime po zavření krytu automaticky 

přepne do režimu spánku a po jeho otevření se zas probudí, díky 

čemuž můžete snadno pokračovat v četbě.  

Čtěte a poslouchejte 

Nainstalujte si svůj oblíbený přehrávač hudby, připojte 

bezdrátová sluchátka nebo reproduktory a vychutnejte si čtení 

za poslechu hudby. 
 

 



Vícejazyčná 

inkBOOK podporuje množství jazyků, např. angličtinu, němčinu, 

španělštinu, francouzštinu, italštinu, polštinu, rumunštinu, 

češtinu a další.  

 
 

POHODLNÉ ČTENÍ 
 
 

E-papír 

Na rozdíl od chytrých telefonů a tabletů je inkBOOK Prime 

vybaven displejem typu Carta™ s elektronickým papírem 

a elektronickým inkoustem, který byl vyvinut špeciálně pro 

pohodlné čtení. Elektronický inkoust se skládá z milionů 

drobných mikrokapslí. Černé nebo bílé mikrokapsle se po přidání 

elektrického proudu seřadí, aby vytvořili text a grafiku. 

 

Přátelský k očím 

Displeje s technologií elektronického papíru nepoužívají 

podsvícení. Tato vlastnost napodobuje tradiční papír a inkoust. 

Díky tomu se oči nenamáhají ani při delším čtení.  

Týdny bez nabíjení 

Jednou z největších výhod displejů s technologií elektronického 

papíru je nízká spotřeba energie. Jedno nabití vydrží týdny, ne 

hodiny.2  

Dokonalá čistota 

Díky displeji typu E Ink Carta™ s elektronickým inkoustem je 

zobrazení obsahu jasné a lehce čitelné ― dokonce i počas 

slunečného dne. Jasný text a rychlé obracení stránek 

napomáhají rychlejší četbě a oči jsou méně namáhány.  

 



Pohodlné čtení za tmy 

Na rozdíl od podsvícení displeje běžného u LCD displejů, 

inkBOOK Prime využívá osm LED světel osazených v rámu v horní 

části displeje svítících na obrazovku, což současně chrání Vaše 

oči. Nastavte si vyhovující osvětlení, nebo světlo vypněte.  

 
 

ERGONOMIE 
 
 

Technologie Flat Glass Solution™ 

Dotekový displej s technologií Flat Glass Solution™ napodobuje 

tradiční papír a inkoust. Díky kombinaci s jedinečnou 

a ergonomickou konstrukcí inkBOOKu je čtení pohodlné, snadno 

se drží a schová v kapse.  

Jednoduché používání 

Thlavní stránka byla tvořena s důrazem na jednoduché 

používání. Získejte rychlejší přístup k aktuálním knížkám 

a aplikacím pouhým dotekem.  

Pohodlná navigace 

Poklepte, držte nebo potáhněte. Díky starým známým gestům 

budete inkBOOK používat stejně jako používáte chytrý telefon 

nebo tablet ― jednoduše. 
 

Začněte tam, kde jste skončili 

Už nikdy si nebudete muset značit, kde jste přestali číst, 

poněvadž inkBOOK Prime si pamatuje namísto Vás a pokaždé 

otevře stranu, na které jste skončili.  

 



Nastavte si čtení dle vlastních potřeb 

Zvolte své oblíbené stránky, změňte rozměry, přizpůsobte 

okraje, displej můžete dokonce převracet, abyste si vytvořili 

svůj perfektní pohled.  

Označení, záložky, poznámky 

Pomocí klávesnice na displeji můžete k textu přikládat poznámky 

stejně jako na okrajích knih. Vyznačení a uložení stránek pro 

označení důležitých údajů nebo částí.  

Kontrola překladu a pojmů 

Jestli se setkáte s neznámým slovíčkem, jednoduše použijte 

zabudovaný slovník. inkBOOK Vám umožní rychle najít pojem 

nebo překlad bez toho, abyste museli opouštět knížku.4  

Pohodlné čtení komplexních dokumentů 
formátu PDF 

Funkce PDF reflow Vám pomůže vytáhnout z PDF souboru pouhý 

text a pohodlně ho číst v jednom sloupci, aniž byste museli 

posouvat obrazovku zleva doprava, přičemž si můžete zvolit 

libovolnou velkost písma. 
 

Posouvání a zvětšování 

Dvakrát klepněte po kterékoliv části PDF dokumentu 

a posouvejte se, abyste snadněji uviděli menší písmo 

a podrobnosti tabulek nebo grafiky.4  

Jednoduché používání 

Během vývoje inkBOOKu byla prvořadá jednoduchost. Lehký 

přístup k aktuálnímu obsahu a rychlejší čtení knih z hlavního 

okna a plynulý přechod do čtení. inkBOOK poskytuje obecně 

používané možnosti jako přechod na stránku nebo přizpůsobení 

velikosti písma.  

 
 

 



VŠESTRANNOST 
 
 

Instalace aplikací 

Jako jedna z mála čteček e-knih na světe Vám inkBOOK Prime 

umožňuje instalovat aplikace třetích stran, co může výrazně 

rozšířit její funkčnost.1  

Podpora množství formátů souborů 

Zařízení podporuje mezinárodní standard pro e-knihy EPUB se 

systémem ochrany Adobe DRM a spoustu jiných oblíbených 

formátů souborů. 
 

Gigabajty paměti 

Mějte po ruce tisíce knih. Paměť inkBOOKu má 8 gigabajtů 

s možností rozšíření až o 32 gigabajtů pomocí paměťové karty.  

Miliony e-knih v dlaních 

Vyberte si z milionů knih, časopisů včetně nových vydání, 

bestselerů, učebnic a bezplatné klasiky. Nainstalujte si svůj 

oblíbený obchod s e-knihami a vychutnejte si skutečnou mobilní 

knihovnus.1  

Čtete své oblíbené zprávy 

S aplikací pro zpravodajství Midiapolis News Reader máte přístup 

k širokému výběru zpravodajských titulů a detailních souhrnných 

zpráv od vydavatelů z celého světa. Sport, byznys, zábava 

a další. Ten nejlepší obsah nyní na jednom místě. 
 

Klepnout, stáhnout, číst 

Úložiště Midiapolis Vám dává 2 gigabajty volného místa, své 

e-knížky, dokumenty, časopisy, prostě všechno tak můžete mít 

poruce.  

 



Prohlížení internetu 

Pomocí zabudovaného prohlížeče internetu a Wi-Fi připojení 

můžete pohodlně surfovat na internetu.  

Bezdrátová aktualizace 

Získejte nejnovější aktualizaci aplikací a operačního systému. 

Získejte nové funkce a vylepšení ihned po zveřejnění.  

 
 

OCHRANAS 
 
 

Kryt Yoga pro inkBOOK 

Inovativní konstrukce krytu Yoga pro inkBOOK udrží Vaši čtečku 

inkBOOK ve svislé poloze, takže si můžete číst bez použití Vašich 

rukou.4 Do vodorovné polohy se dá poskládat pomocí tří 

snadných kroků.  

Nádherný vzhled, dokonale sedne 

Kryt, navrhnut přesně na Vaše zařízení, poskytuje pevnou 

ochranu. Magnetická spona drží Váš kryt bezpečně uzavřen. 

 

Automatický režim spánku/probuzení  

Otevřením nebo zavřením krytu aktivujte nebo uložte Váš 

inkBOOK ke spánku. 

 
 
 
1 Aplikace třetích stran mohou vyžadovat dodatečné akce, např. Registraci účtu nebo zaplacení předplatného. Některé 
funkce jsou/mohou být omezeny na některé regiony. Aplikace třetích stran jsou podporovány jejich vývojáři. App Store 
může být k dispozici v závislosti na modelu a/nebo po aktualizaci firmwaru. Některé funkce jsou/mohou být omezeny na 
některé regiony. 

2 30 minut čtení denně, vypnuté  bezdrátové spojené, přední osvětlení vypnuto, přístroj byl vypnut po ukončení čtení. 
Skutečná životnost baterie se může lišit a závisí na způsobu použití a dalších faktorech. Výrobce testoval na předsériových 
zařízeních a softwaru inkBOOK Prime. 

3 Další aktualizace už brzy. 

 



4 Kryt je volitelný a prodává se samostatně. 

 
 

Technická specifikace 

 
● Displej: 

○ 6-palcový displej typu E Ink® Carta Flat Glass Solution (EPD; 16 odstínů šedi) s 
technologií Rapid Refresh™ 

○ Dotekový displej (kapacitní) 
○ Přední osvětlení (8 LED světel) 
○ Rozlišení: 1024×768 pixelů (212 dpi) 

● Batérie: 2000 mAh Li-ION Polymer 
● Rozměry: 159×114×9 mm 
● Hmotnost: 168 g 
● Automatický spánek/probuzení: podporováno 
● Procesor: Quad-Core Cortex A9 do 1.6 GHz 
● RAM paměť: 512 MB 
● Kapacita paměti: 8 GB (1GB = 1 miliarda bytů; aktuální kapacita snížená o formátování) 
● Bezdrátové technologie: 

○ Wi-Fi (802.11b/g/n) 
○ Bluetooth 

● Porty: 
○ micro-USB 2.0 
○ microSD port do 32GB 

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

čeština 
● Instalované aplikace: Knihovna (knihy), Internetový prohlížeč, Midiapolis Drive, Bookshop, 

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

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

● Barevné provedení: černá barva 
● Sériové číslo / EAN: INKBOOK_PRIME / 5901721549425 

 

Co je obsahem balení 
 

● inkBOOK Prime 
● kabel Micro USB 
● Návod na použití 
● Záruční list 

 
Zde zmíněné názvy společností názvy produktů jsou majetkem příslušných vlastníků a mohou 
být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami. 
  
Android je obchodní značkou společnosti Google Inc. 
 

 



Velkost a hmotnost se mohou lišit v závislosti od výrobních postupů. 

 


