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Biblioteka w Twojej kieszeni
BeBook i BeBook mini w ofercie iSource

Uwielbiasz czytać książki, lecz Twoje półki już dawno zaczęły się uginać pod ich 

ciężarem? Dużo podróżujesz i chciałbyś zawsze mieć przy sobie ulubione 

powieści, lecz w ostatniej chwili wyjmujesz je zawsze z ciężkiej walizki? BeBook 

to rozwiązanie wymarzone dla wszystkich zakochanych w literaturze. 

Firma iSource poszerzyła swoją ofertę  o urządzenie BeBook, specjalny czytnik e-książek. 

Waży 220 gram, mieści się  w kieszeni, a  jest w stanie  pomieścić od 1 000 do 4 000 

tysięcy książek, gazet, dokumentów do pracy oraz nośników audio. Czytnik Beebook 

potrafi odczytać wiele różnych formatów, takich jak pdf, doc, txt, rtf, html, djvu, chm, 

fb2, wolf, mp3, png, tiff, gif, jpg i bmp.

System wyświetlania za pomocą tuszu elektronicznego oferuje taki sam komfort czytania 

jak na papierze, na 6-calowym ekranie. Urządzenie jest oszczędne, jego czas pracy 

pozwoli przeczytać do 

7 000 stron. Co więcej, Beebook 

posiada  możliwość zaznaczania 

stron, powiększania  czcionki tekstu, 

odczytu pionowego lub poziomego 

oraz wyświetlania obrazów.

Funkcja TTS (text to speach) 

sprawia, że wszystko  co możesz 

przeczytać na Bebooku, Bebook 

może przeczytać dla Ciebie. Czytnik 

automatycznie odczytuje treść zapisaną w formie tekstu i automatycznie przechodzi do 

kolejnej strony. Dzięki TTS nie musisz rezygnować z czytania wciągającej powieści, gdy 

prowadzisz samochód. Co ważne funkcja ta ułatwia także naukę języków obcych.

Cena urządzenia to 1199 PLN brutto.



Książki w wersji Mini 

Bebook mini to mniejszy brat Bebooka, mini dzięki mniejszemu ekranowi 5 cali jest 

jeszcze lżejszy, zgrabniejszy i bardziej poręczny. Zmieścisz go nawet w kieszeni lub 

małej torebce. Czytnik  umożliwi czytanie treści cyfrowych gdziekolwiek jesteś, oferując 

jakość tradycyjnego druku na e-papierze o przekątnej 5 

cali. Dzięki możliwości konwertowania tekstu z pionu do 

poziomu czytanie jest również komfortowe jak w 

modelu 6".  Tusz e-ink Vizplex do złudzenia przypomina 

tusz w prawdziwej książce. Teraz możesz wziąć ze sobą 

tyle  magazynów i dokumentów, ile tylko potrzebujesz, 

w małym, lekkim i poręcznym urządzeniu.

Bebook mini to najtańszy czytnik na polskim rynku 

posiadający tak  zaawansowaną funkcjonalność. Jego 

cena to 949 PLN brutto

Urządzenie dostępne jest u wybranych partnerów 

iSource. Kupując je  dostaniesz również  kabel USB oraz 

wysokiej jakości słuchawki. 

***

iSource jest wyłącznym dystrybutorem produktów firmy Apple w 
Polsce. W ofercie spółki znajdują się rozwiązania z dziedziny rozrywki i 
multimediów adresowane do użytkowników indywidualnych oraz osób 
i firm, które profesjonalnie lub półprofesjonalnie zajmują się projektowaniem i tworzeniem treści 
multimedialnych. iSource dostarcza także rozwiązania dla małych i średnich firm oraz profesjonalne systemy dla 
korporacji.  Obok produktów Apple, portolio iSource obejmuje również marki komplementarne, takie jak: 
Quark, FileMaker, Parallels, Belkin, ExtremeMac, Gear4, Migilia, Elgato, Lacie, oraz Macally. Głównym 
akcjonariuszem spółki jest fundusz typu private equity AKJ Investment I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 
zarządzany przez AKJ Investment TFI S.A.
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