
Z A M A N / TA R İ H / N U M A R A L A N D I R M A YA Z I C I S I

Tüm sektörlerin taleplerini karşılayabilecek yapıda, çok fonksiyonlu zaman kaydı

yapan bir yazıcıdır. Fonksiyonları arasında, zaman kaydı, iş zamanlaması ve saati, tarih,

numaralandırmanın yanı sıra kişiselleştirilmiş mesaj yazdırılabilen özel bir yazıcıdır.

Bu kayıt yazıcısı ihtiyacınız doğrultusunda kullanılabilen çok yönlü ve

ekonomik bir üründür.
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Baskı Örneği

Temel Özellikleri:

* Kullanıcı ihtiyaçlarına göre hızlı ve kolay bir şekilde
tüm fonksiyonları kişiselleştirilebilir.
Enerji kesintilerinde yapılan ayarların korunması için
(tarih, saat ve hafıza kaydı) bir bataryaya sahiptir.
* Artık yıl ve ayları otomatik olarak ayarlayabilir.
* Evrak üzerinde sağ veya sol hizalama yaparak baskı
yapabilir.
* Evrak üzerinde baskı alanını hassas ayarlamak için
geniş ışıklı bir pencereye sahiptir.
* Yazdırma fonksiyonu elle, otomatik, yarı otomatik
veya kombinasyonlu olarak ayarlanabilir.
* Yaz / Kış saati ayarlamasına otomatik olarak geçiş
yapar.
* 1'den 8 haneye kadar numaralandırma yapabilir. (9
defa bu numaralandırmayı tekrarlayabilir)
* 29 adet yazdırma şablonundan birisi seçilebilir.
(yazdırma şablonları sağ tarafta görülmektedir.)
Örneğin : 19 Jan 2004 11:00
* 3 satıra kadar kişiselleştirilmiş baskı yapılabilir.
* Saat baskı formatı 12 yada 24 saatlik olarak
ayarlanabilir.
* Düzenli bir dakikada veya Saatin 1/10, 1/100 yada
5/100 zamanlarında 13 şablondan FILED
(dosyalandı), SENT (gönderildi), PAID (ödendi)
yazdırılabilir.
* İngilizce, Almanca, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca
yada Portekizce baskı yapabilir.
* Cihaz programlaması şifre ile korunmaktadır.
Düzensiz baskılar için baskı üzerinde  * işareti konulur.
Programlama haftanın her günü için yapılabilir.
* Duvara monte edilebilir yada masa üzerinde
kullanılabilir.

Opsiyonel Sağlananlar:

* Enerji kesintisinde yazdırma fonksiyonunun da kullanılabildiği batarya grubu.
* Harici zil çaldırmak için tümleşik röle sistemi
* Yazıcı şeridi (ribon kartuş)

Özellikleri:

* Ayda maksimum ± 15sn sapma yapacak mükemmel quartz zaman üreten işlemci.
* Güç kaynağı : 220 – 240VAC 50/60 Hz
* Ebatları : (G x Y x D) : 156 x 187 x 174 mm
* Ağırlığı : Yaklaşık 2,2 kg

Örnek Baskı Biçimi


