Livescribe SmartPen
ПИШИ МАЛКО,

ЧУЙ МНОГО,

ЗАПАЗИ ВСИЧКО
ECHO SmartPen

Livescribe Desktop

Дигиталната писалка СмартПен
записва всичко, което пишете и
чувате. Възпроизвежда Вашите
срещи и лекции само с едно
докосване върху записките.

Livescribe Desktop съхранява
вашите бележки и аудиозаписи
върху вашия компютър, където вие
можете да ги организирате и
възпроизвеждате.

Smartpen – приложения

Livescribe общност

Персонализирайте Вашия СмартПен
с разнообразни приложения – от
речници до преводачи,
справочници, игри и др.

Споделете вашите бележки и
аудиозаписи като “pencast”, PDF
или аудио файлове

НЕ ПРОПУСКАЙ НИТО ДУМА !

Какво е Смартпен?

Как работи той?

Кой го използва?

Авангардната разработка на цифровата писалка Smartpen на фирма Livescribe променя
фундаментално начина, по който хората извличат, получават и обменят информация чрез
писалка и хартия. Фирмата е разработила евтина и мобилна компютърна платформа, която
включва цифрова писалка, хартия с микроточки, приложни програми, обслужваща програма
Livescribe Desktop, Livescribe онлайн общност и развойни средства.
Цифрова писалка Smartpen
Цифровата писалка представлява компютър в писалка, който записва всичко, което
чувате и пишете. В допълнение компютърът синхронизира аудиозаписа с това, което пишете.
Как работи Smartpen?
Стартира се аудиозапис на писалката и се записва поясняваща бележка в тетрадката. След
приключване на аудиозаписа е достатъчно само да се докосне с върха на писалката
записаната бележка и писалката възпроизвежда аудиоинформацията, свързана с тази
бележка.
Хартия с микроточки
При работа се използва стандартна хартия, върху която са отпечатани специално
позиционирани микроточки. На тях се базира патентованата уникална позиционираща
система, която осигурява прецизното проследяване на всичко, което се пише с писалката.
Предлагат се разнообразни продукти с хартия с микроточки – тетрадки, дневници, бележници
и др.
Всеки потребител може сам да отпечата своя собствена хартия с микроточки на стандартен
лазерен принтер със съответните параметри.
Програма Livescribe Desktop
Тази програма осигурява пренос на информацията от писалката към компютъра на
потребителя. Там записите могат да се използват, организират и споделят в различни
формати онлайн и офлайн.
Livescribe онлайн общност
Всеки потребител може да стане член на тази общност. Това му дава възможност да обменя
информация с останалите членове на общността, както и с всички останали в интернет.
Споделяната информация е във вид на интерактивни Flash филми или PDF файлове.
Приложни програми
Разработени са десетки приложения – безплатни и срещу заплащане, в най-различни области:
за повишаване на продуктивността при обучение, за разпознаване на ръкописен текст;
хартиен таблет, речници, разговорници, за проверка на правопис, калкулатор, музикални –
пиано, китара и др.; игри, развлекателни и много др.
Кой използва Smartpen?
Основните функционалности, допълнителните приложения, както и наличието на отворена
платформа за разработка на приложения правят възможностите за използване на цифровата
писалка практически неограничени.
Най-типични приложения са в областите:
Образование – ученици, студенти, учители, преподаватели, директори;
В езиково обучение, за деца със специални образователни потребности и др.
Бизнес – предприемачи, търговци, управляващи проекти и др.; За развлечение
Здравеопазване; администрация, юристи, журналисти и всеки, който би искал да повиши
продуктивността в работата си.

ДИ ГИ Т АЛНИ ПИ С АЛКИ СМ АРТП ЕН

ECHO

PULSE
SmartPen

SmartPen

ECHO SmartPen
Хардуер

Инсталиран приложен софтуер

Продуктов дизайн: Изчистен ергономичен
дизайн с мек гумен захват
Процесор: ARM 9
Екран: 96х18 OLED дисплей
Камера: Високоскоростна инфрачервена
камера (над 70 кадъра/сек)
Памет: 4GB NAND (над 400 часа запис) *
8 GB NAND (над 800 часа запис) *
* Реално достъпната памет ще бъде по-малка.
Времето за запис варира в зависимост от
установеното качество на звука.
Батерия: Презареждаема литиева батерия
(незаменяема)
Аудиозапис: Вграден микрофон - моно запис
Аудио възпроизвеждане – Вграден говорител
Стандартен аудио куплунг /3.5 мм/ за
включване на ваши слушалки или на комплекта
слушалки Echo 3D Premium
Комплектът слушалки Echo 3D Premium е
необходим за бинаурален или стерео запис и
се продава отделно.
Връзка с компютър – Микро USB кабел - за
зареждане и пренос на данни
Размери и тегло:
Дължина: 158 мм
Широчина при основата: 19.7 mm
Широчина при върха:11.5 mm
Тегло: 36 гр без капачката

Възпроизвеждане /Paper Replay/
Запис и възпроизвеждане - синхронизиране
на записките и аудио записа
Парола за възпроизвеждане /Paper
Replay Password/ - защита на достъпа до
вашите аудио записи
Записки /Notes/ - записване само на
записките /без аудио/
Бърз запис /Quick Record/ - бърз достъп
до приложението за аудио запис
Напечатан калкулатор /Printed Calc/ –
калкулатор за научни, финансови и
статистически изчисления
Бърз калкулатор /Quick Calc/ - обикновен
калкулатор, който
може да се реализира и използва върху
всяка точкова хартия
Демо приложения
Автоматичен преводач /Translator Demo/
Програма за реализиране върху хартия на
пиано /Piano/
Други помощни програми /Utilities/
Многоезична поддръжка,
Време, Дата,
Капацитет на паметта
Състояние на батерията
Навигационен Плюс /Nav Plus/ - 5посочна навигация и системно меню, които
използват предварително отпечатан или
начертан знак "плюс"
Стартираща линия /Launch Line/
Лесно стартиране на СмартПен
приложения
Допълнителен софтуер – предлага се
срщу заплащане

Десктоп Софтуер
Livescribe™ Desktop
Зарежда се през интернет от www.livescribe.com
Функции:
- Page Viewer - за търсене, преглеждане и
възпроизвеждане на записки
- Export на записки и аудио записи съответно в
pdf и аудио файлове, както и синхронизираните
записи във формат .pencast
- Управление на писалката ио нейните
приложения
- Връзка със СмартПен общността
- Възможност за отпечатване на ваши
собствени тетрадки с точкова хартия на
принтер **
** Трябва да е Adobe Postscript съвместим, 600
dpi, цветен лазерен принтер

Онлайн общност
Web услуги - My Livescribe Accaunt –
предоставя 500 Мб за онлайн съхраняване,
достъп до Livescribe общността за публикуване
и споделяне на съдържание

Платформа
Системен софтуер – Компютърна платформа
Livescribe, базирана на точкова хартия, Anoto
технология и развойна среда за Java.
Развойни средства – Развойна среда SDK
Хартия с микроточки – интерактивна точкова
хартия с точкова позиционираща система DPS

Включени хартия и аксесоари:
• Базова тетрадка с точкова хартия
• Микро USB кабел
• Интерактивно ръководство за
въвеждане в експлоатация
• Ръководство “Полезни съвети и
трикове”
• 2 пълнителя за химикалка
• 2 капачки за СмартПен

Системни изисквания:
Инсталиран на вашия компютър:
- Mac OS ® X 10.5.5 или по-късна, вкл.
10.6
или
- Windows ® XP SP3 или Windows ® Vista
или Windows ® 7
• Процесор с честота 600 MHz или повисока
• Минимум 300 MB свободно дисково
пространство
• USB 2.0 порт
• Livescribe Desktop 2.1.1 for Windows

или 2.1.2 за Mac OS

PULSE SmartPen
Хардуер

Инсталиран приложен софтуер

Дизайн на продукта: Изчистен ергономичен
дизайн с анодно
обработен корпус. Титанов цвят със сребърни
отенъци и черни акценти
Процесор: ARM 9
Екран: 96 х 18 OLED дисплей
Камера: Високоскоростна инфрачервена
камера (над 70 кадъра/сек)
Памет: 2 GB NAND (над 200 часа запис) *
* Реално достъпната памет ще бъде по-малка.
Времето за запис варира в зависимост от
установеното качество на аудио записа.
Батерия: Презареждаема литиева батерия
(незаменяема)
Аудиозапис: Вграден микрофон - моно запис
Комплект 3-D слушалки – бинаурален или
стереозапис
Аудио възпроизвеждане – Вграден
говорител
Аудио куплунг /2.5 мм/ за включване на
комплект слушалки
Връзка с компютър – Преносимо USB гнездо
- за зареждане и пренос на данни
Размери и тегло:
Дължина: 155 мм
Широчина при основата: 16 mm
Широчина при върха:14 mm
Тегло: 36 гр

Възпроизвеждане /Paper Replay/
Запис и възпроизвеждане - синхронизиране
на записките и аудио записа
Парола за възпроизвеждане /Paper
Replay Password/ - защита на достъпа до
вашите аудио записи
Записки /Notes/ - записване само на
записките /без аудио/
Бърз запис /Quick Record/ - бърз достъп
до приложението за аудио запис
Напечатан калкулатор /Printed Calc/ –
калкулатор за научни, финансови и
статистически изчисления
Бърз калкулатор /Quick Calc/ - обикновен
калкулатор, който
може да се реализира и използва върху
всяка точкова хартия
Демо приложения
Автоматичен преводач /Translator Demo/
Програма за реализиране върху хартия на
пиано /Piano/
Други помощни програми /Utilities/
Многоезична поддръжка,
Време, Дата,
Капацитет на паметта
Състояние на батерията
Навигационен Плюс /Nav Plus/ - 5посочна навигация и системно меню, които
използват предварително отпечатан или
начертан знак "плюс"
Стартираща линия /Launch Line/
Лесно стартиране на СмартПен
приложения
Допълнителен софтуер – предлага се
срщу заплащане

Десктоп Софтуер
Livescribe™ Desktop
Зарежда се през интернет от www.livescribe.com
Функции:
- Page Viewer - за търсене, преглеждане и
възпроизвеждане на записки
- Export на записки и аудио записи съответно в
pdf и аудио файлове, както и
синхронизираните записи във формат .pencast
- Управление на писалката ио нейните
приложения
- Връзка със СмартПен общността
- Възможност за отпечатване на ваши
собствени тетрадки с точкова хартия на
принтер **
** Трябва да е Adobe Postscript съвместим, 600
dpi, цветен лазерен принтер

Онлайн общност
Web услуги - My Livescribe Accaunt –
предоставя 500 Мб за онлайн съхраняване,
достъп до Livescribe общността за публикуване
и споделяне на съдържание

Платформа
Системен софтуер – Компютърна платформа
Livescribe, базирана на точкова хартия, Anoto
технология и развойна среда за Java.
Развойни средства – Развойна среда SDK
Хартия с микроточки – интерактивна точкова
хартия с точкова позиционираща система DPS

Включени хартия и аксесоари:
• Базова тетрадка с точкова хартия
• Комплект слушалки за 3-D аудио запис
• Преносимо USB гнездо
• Предпазен мек калъф
• Интерактивно ръководство за
въвеждане в експлоатация
• 2 пълнителя за химикалка

Системни изисквания:
Инсталиран на вашия компютър:
- Mac OS ® X 10.5.5 или по-късна, вкл.
10.6 или
- Windows ® XP SP3 или Windows ® Vista
или Windows ® 7
• Процесор с честота 600 MHz или повисока
• Минимум 300 MB свободно дисково
пространство
• USB 2.0 порт
• Връзка с Интернет

Pulse Smartpen 2 GB – Цена с ДДС – 354.00 лв
Комплектът включва:

Базова тетрадка с точкова хартия
Интерактивно ръководство за въвеждане в
експлоатация
Ръководство “Полезни съвети и трикове”
Преносимо USB гнездо

Pulse Smartpen и включените приложения
1 пълнител за химикалка
Комплект слушалки за 3-D аудио запис
Предпазен мек калъф

Livescribe Desktop Software /Доунлоад/
500 Мб за онлайн съхраняване на .pencast
файлове

Echo Smartpen 4 GB – Цена с ДДС – 474.00 лв
Комплектът включва:
Базова тетрадка с точкова хартия
Интерактивно ръководство за въвеждане в
експлоатация
Ръководство “Полезни съвети и трикове”
2 капачки за СмартПен
Echo Smartpen и включените приложения
2 пълнителя за химикалка
Стандартен микро USB кабел
Livescribe Desktop Software /Доунлоад/
500 Мб за онлайн съхраняване на .pencast
файлове

КОНСУМАТИВИ
Тетрадка, А4, с редове, 4 бр. х 80 л. /160 стр.

Тетрадка, А5, с редове, 4 бр. х 80 л. /160 стр.

Тефтер с редове, 2 бр. х 100 л. / 200 стр.

Тефтер с бели листа, 2 бр. х 100 л. / 200 стр

Работно тефтерче, комплект с 3 бр. резервни
книжни тела - общо 4 бр. х 60 л. = 240 л.

Кубчета със самозалепващи листчета,
2 вида х 3 бр. х 75 л.=450л.

Пълнител 5 бр./4 син, 1 червен/

Пълнител 5 бр./4 черен, 1 червен/

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ
Висококачествен кожен калъф

Луксозен несесер за целия комплект

Комплект за 3-D запис /слушалки с вградени
микрофони/

Луксозна папка / за тетрадка/тефтер А5 и
Smartpen

ЦЕНОВА ЛИСТА
NНаименование
1 Pulse Smartpen 2GB

2
3
4

Echo Smartpen 4GB
Echo Smartpen 8GB
Echo Smartpen 8GB Pro-Pack

EAN

Цена лв.
/без ДДС/

Цена
лв. /с
ДДС/

Наличност

295.00

354.00

892515002545

395.00
455.00
555.00

474.00
546.00
666.00 поръчка

892515002828

40.00

48.00

892515002231

892515002293
892515002439

6

Тетрадка, А4, с редове, 1-4, комплект 4 бр. х 80 л. /160
стр.
Тетрадка, А5, с редове, 1-4, комплект 4 бр. х 80 л. /160
стр.

892515002835

33.33

40.00

7

Работно тефтерче, комплект с 3 бр. резервни книжни тела
- общо 4 бр. х 60 л. = 240 л.
892515002712

25.00

30.00

892515002163

49.00
49.00
49.00

58.80
58.80
58.80

892515002583

16.00

19.20

14.50
14.50

17.40
17.40

60.00
60.00
60.00
66.67

72.00 поръчка
72.00 поръчка
72.00
80.00

5

8 Тефтер с редове 1-2, комплект, 2 бр. х 100 л. / 200 стр.
9 Тефтер с редове 3-4, комплект, 2 бр. х 100 л. / 200 стр.
10 Тефтер с бели листа 1-2, комплект, 2 бр. х 100 л. / 200 стр
Кубчета със самозалепващи листчета, комплект
11 2 вида х 3 бр. х 75 л.=450л.
12 Пълнител 5 бр./4 син, 1 червен/
13 Пълнител 5 бр./4 черен, 1 червен/

14
15
16
17

Луксозен несесер за целия комплект
Висококачествен кожен калъф
Луксозна папка / за тетрадка/тефтер А5 и Smartpen/
Комплект за 3-D запис /слушалки с вградени микрофони/

892515002149
892515002156

892515002705
892515002347

892515002026
892515002590
892515002125
892515002576

Срок за доставка: 10 работни дни за изчерпани количества
За поръчки над 250 лв. – безплатна доставка на територията на страната.
Вносител и дистрибутор:
БРЕЙНУЕР ЕООД
Адрес: София, 1303, Зона Б-5, бл. 8, вх.А
Телефон: 02 928 48 14
GSM: 088 63 63 63 0
Факс: 02 929 83 54
E-мейл: brainware@intech.bg
Уеб сайт: www.brainware-bg.com
www.software-bg.com

