GIROBOX G792
Samoobslužné sběrné zařízení s elektronickým razítkem
Vhodné pro razítkování a ukládání formulářů, obálek a jiných
předmětů do celkové tloušťky 4mm.
Nepostradatelný pomocník na podatelnách bank, pojišťoven, úřadů
a dalších institucí.
Výhodné pro instituce (úspora pracovní síly) i jejich klienty (rychlé
vyřizování bez front).
Jednoduchá obsluha ve 3 krocích:
1. Vložit formulář do otvoru razítkovacího mechanismu.
2. Vyčkat 2 sekundy na dokončení tisku.
3. Vhodit orazítkovaný formulář do úložného boxu.
Plně programovatelný obsah otisku razítka.
Tisk i na ne zcela rovné povrchy.
Běžně dostupný spotřební materiál - vhodné inkoustové kazety
nabízí HP i Canon.
Příklad otisku

Vzhled Giroboxu G792

Technické údaje
Popis
Funkce razítka

Schránka pro příjem korespondence od klientů s elektronickým razítkem REINER 792
Tisk na savé materiály do tloušťky 4 mm
Automatické číslování s opakováním stejného otisku 0 – 99x
Tisk datumu v různých formátech
Čas řízený krystalem, samočinné nastavení letního a zimního času, přestupných roků
Možnost uložení vlastních pevných textů do paměti
Možnost ochrany nastavených údajů heslem
Otisk razítka
25 přednastavených tvarů otisků uložených v paměti
Další 4 otisky plně definovatelné uživatelem – text, číslo, datum, čas
2 řádky po max. 20 znacích na každém řádku
Zálohování času Ochrana proti krátkodobým výpadkům napájení – max. 2 minuty
Indikace
Grafický LCD displej
Ovládání
Kontextová tlačítka, výběr z textových menu
Způsob tisku
Inkoustová tisková hlava s kapacitou 10 000 otisků v černé nebo červené barvě
Razítkování
automatické, po vložení papíru
Sada znaků
12 cpi / 10 cpi / 6 cpi alfanumerická sada Latin1: 20 / 17 / 10 znaků na řádek
Výška písma
3.2 mm
Řádkování
4.7 mm
Funkce boxu
Uzamykatelná schránka na formuláře (kapacita 100 ks při tloušťce 2mm)
Samostatný zámek pro přístup k razítku
Napájení
240 V, 50 Hz
Příkon
max. 10 W
BT Praha spol. s r.o.
Váha
5 kg
Štúrova 55, 142 00 Praha 4
Rozměry
470 x 280 x 350 mm
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