QUARTZ Docházkové hodiny
Zámek (za výstupkem)

Snadné vkládání karty

Indikátor dne v týdnu

Čas

Datum
Indikátor sloupce tisku

Velká tlačítka

Robustní skříň

Nová karta
31 dnů
na
jedné straně

6 Sloupců
Signální výstup
Jednostranná karta

Spolehlivost – Pohodlí – Snadné použití
Karta a vzory tisku
Kolikrát museli vaši pracovníci obrátit sem a tam
docházkovou kartu, protože ji vložili do hodin špatnou stranou?
S naší novou kartou a hodinami Z120 nemusíte na stranu karty
dávat pozor!
A docházku za celý měsíc vidíte jedním pohledem.
Naše nová karta „typ M“ vám šetří náklady a nabízí snadné použití!

Zabezpečení nastavení - klíček, heslo a
knoflíková baterie udrží vaše nastavení v bezpečí.

Formát tisku

Žádné složité nastavení Pokud chcete jednoduše

Čas (24 hodin) …
Den, Čas (24 hodin) …
Den v t., Čas (24 hodin) …
Čas (12 hodin) …
Den, Čas (12 hodin) …
Den v t., Čas (12 hodin) …

evidovat docházku a přestávky Vašich pracovníků, je Z120 ta
nejlepší volba.
Nastavte čas a to je vše! Pak už můžete hned evidovat až
6 záznamů denně!

Specifikace
… 1/100 Minuty
… Speciální značka
… Značka noční směny
I když zvolíte formát tisku “12 hodin a datum
nebo den v týdnu, rozeznáte čas AM/PM podle
tisku rozdílného typu značky – viz v pravo.

Vícejazyčný tisk dne v týdnu
Angl.

Špan.

Něm.

Franc.

Italsky

Ne…
Po…
Út…
St…
Čt…
Pá…
So…

Portug.

Sloupce

6

Barva tisku

Jednobarevný tisk - černý

Tisková hlava

Jehličkový tisk (7 jehliček)

Formáty tisku

6

Docházková karta

Jednostranná karta (typ M)

Displej / Hodiny

Podsvětlený LCD

Periody docházky

Měsíční, Semi-měsíční,
týdenní, 2-týdenní

Vkládání a vyndávání karty

Automatické

Posuvy sloupce

Automatické podle programu / ruční

Tisk formátu minut

1/60, 1/100

Formát tisku a zobrazení hodin

12 / 24 hodinový formát

Vícejazyčný tisk

6 (Angl, Fra, It, Ne, Špa, Port)

Tisk indikace noční směny

ANO – značkou

Čas přechodu na další den

ANO (v průběhu celých 24 hodin)

Týdenní program

24 kroků - posuv sloupců, tisk značek a
spínání externího zvukového signálu

Zabezpečení

Klíčkem a heslem

Změny letní / čas

ANO – automaticky

Přesnost času

Max. +/- 15 s. (za měsíc)

Zálohování nastavení (baterií)

3 roky

Rozměry (š) x (v) x (h)

175 x 244 x 132 mm

Váha

cca. 1,6 kg

Z120 jen zaznamenává čas docházky – nemá sčítací funkce.

Doplňky a příslušenství
Inkoustová kazeta s páskou: TP-1051N
Doplňková záložní baterie: QR-12004N
Docházkové karty: Typ M

Váš prodejce / Kontakt
Ing. Petr Vybíral
Újezdská 296, 252 43 Průhonice
Tel.: 222 314 590
E-mail: vybiral@vistech.cz
www.vistech.cz

TP-1051N
Skutečný vzhled tisku se může lišit od tisku na obrázcích.
Všechny specifikace mohou být změněny bez upozornění.
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