
REP - REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO



Ideal para qualquer empresa de pequeno a grande porte. Possibilidade de f inanciamento
no cartão BNDES. Permite registro de até 1.000 funcionários através de digitais, cartão 
de aproximação, código de barras ou digitação numérica.

Vantagens

          Atende a portaria 1.510/09 do MTE

          Display touch para registro de ponto e configuração

          Comprovante impresso em 28 mm de comprimento

          Ampla rede de agentes revendedores e instaladores

Software
          Aplicativo de configuração CLREP incluso. Suporte técnico
          para integração com software de tratamento de ponto.

Especificações Técnicas

          Disponível nas cores: Preto e Azul *

* Alguns itens são opcionais. 

          Código de barras intercalado 2/5 e intercalado 3/9

          Sensores: 

Sensor de pouco papel quando utilizado o 
                      jumbo de 365m

de violação de gabinete aberto

          Leitor de proximação TAG ou Mifare *

          Recomendação de papel: Papel Termoscript KPH 856 
          AM - Votorantim

          Interface de comunicação USB 2.0 e Ethernet 10/100 Mbps

          Cabeça de impressão de 100 km

          Guilhotina para 1 milhão de cortes

          16.000.000 registros na MRP

          Fonte de alimentação de 90 a 240 VAC, 50/60 Hz

          Consumo: Operação/impressão: 50W / Repouso: 5W

          Dimensões: 263mm x 268mm x 78mm (LAP)
          Peso: 1,3 kg (modelo bobina 40 metros)

          Mecanismo de impressão termo direto Fujitsu

          Display touch resistivo colorido 320 x 240

          Homologado com as principais software houses

          Opera com bobina térmica comum 79 mm largura por 
          40 metros comprimento

          Tempo de registro: 0,8 segundos

          Possibilidade de bobinas extras de 110 m ou 365 m

          Gabinete em ABS e suporte para parede incluso
          Leitor biométrico de mesa para cadastro de digitais *

          Nobreak com autonomia de até 8.000 marcações *

          WiFi compatível. Necessário roteador não incluso

Ideal para
          Empregadores de porte pequeno, médio ou grande.

          Leitor biométrico óptico Cama com resolução de 500 dpi

          Largura do papel de 79mm + 0,5mm

          3000 templates

          Velocidade de impressão de 150 mm/s

          Sistema de troca de bobina Easy Load

          Diâmetro interno do tubete de 12,5mm + 0,5mm

          Diâmetro máximo da bobina de 64mm (40m), 
          96mm (110m), 173mm (365m)
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