Características
•

Mostrador: display de alta visibilidade com “backlight” que exibe a hora, dia do mês, dia da semana e cor da fita;

•

Gabinete: caixa injetada em abs de alta resistência e visor em policarbonato;

•

Tempo de sirene: pode ser programado de 1 a 60 segundos;

•

Impressão: 2 cores (preto e vermelho);

• Memória: 24 horários de sirene, 18 horários de coluna automática, 18 horários para mudança de cor de impressão
(indicador de atraso). Cada configuração permite ajuste diferenciado por dia da semana;
•

Calendário Perpétuo;

•

Ajuste de posição de impressão;

•

Hora para mudança do dia;

•

Dispõe de chave, podendo ligar e desligar, assim melhorando a performace da bateria de no-break;

•

Programação do Horário de verão;

•

Fácil acesso para substituição da Fita;

•

Acerto automatico da linha (virada do dia) e coluna (virada do turno);

•

Contém sirene interna, para indicar o início e término do turno;

•

Possui tracionador automático do cartão, para que o coloborador não puxe o cartão durante a impressão;

•

50 Cartões ponto;

•

Conjunto para fixação;

•

Identificação da quinzena (frente e verso) do cartão.

Operacional
•

Tempo em no-break: até 12h sem energia elétrica (considerando o equipamento em stand-by);

•

Sirene: máximo 400 watts.

•

Duração de toque de sirene (entre 1 e 60 s);

•

Horários de toque de sirene. 24 possibilidades configuráveis;
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Vega - Controle de Ponto

Mecânica
•

Peso líquido: 1,980 Kg;

•

Peso bruto: 1,700 Kg.

Elétrica
•

Alimentação: fonte externa, 100-240 VAC, 50/60 Hz, 1.5A;

•

Consumo: 18 mA;

•

Bateria: litium 10.8 V x 800 mA;

Medidas
•

Dimensões: 19,0 x 24,5 x 12,5 cm;

•

Dimensões do cartão ponto: 8,5 x 18,8 x 0,35 cm.

19 cm

12,5 cm

+55 41 3661-0100 | R. Rio Piquiri, 400 - Jardim Weissópolis - Pinhais/PR - Brasil
CEP: 83322-010 | CNPJ: 01.245.055/001-24 | Inscrição Estadual: 90.111.008-53

A Henry Equipamentos Eletrônicos e Sistemas Ltda. reserva o direito de realizar alterações técnicas sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

2/2

