Girobox 756 s elektronickým razítkem

Samoobslužné razítkovací sběrné zařízení
Pod tímto označením je nabízena modelová řada zařízení
pro příjem formulářů od klientů v samoobslužném provozu.
Klient nemusí čekat na vyřízení svého příkazu u přepážky.
Svůj vyplněný formulář si může sám označit příjmovým
razítkem a vložit do zařízení (Giroboxu).
Zařízení umožňují další zvýšení komfortu obsluhy klientů
a racionalizace práce. V aktuálních podmínkách je
největší výhodou vyloučení přímého styku klientů se
zaměstnanci.

Celkový pohled (model 756)

Označení formuláře

Příklad otisku

Vhození formuláře

Odkládací prostor s přepravkami

Modelové varianty, technická data
označení

verze

určeno pro vhoz příkazů

vestavěné razítko

Girobox
Model 756

Stojanová

Formátu od A6 do A4

Girobox
Model 876

Stojanová

Formátu od A6 do A4

Automatické v samoobslužném
provedení (925 SB)
datumu,
času a s textovou deskou 42 x 30
mm, tisk přes barvící pásku
Ruční
D28c,
tisk
datumu
DD.MMM.RRRR, textová deska
29 x 28mm

celkové rozměry
(šířka x hloubka x výška)
45 x 55 x 108 cm

hmotnost

47 x 45 x 114 cm

cca 35 kg

cca 60 kg

Standardní konstrukční provedení
Modely 756
Skříň z lakovaného ocelového plechu upevněná na pevné ocelové podlahové desce, vrchní odklopný kryt z lakované
dřevotřísky. Dvířka skříně a kryt jsou uzamykatelné bezpečnostním zámkem. Přepravka na vhozené formuláře
z umělé hmoty. Barevné provedení: skříň a vrchní kryt světle šedá, horní stolní deska tmavě šedá, podlahová
deska černá.
Model modulo 876
Boční stěny skříně z aluminiového profilu, zadní stěna z aluminiové desky, dvířka z lakovaného ocelového plechu, vrchní
psací deska lakovaná dřevotříska. Dvířka uzamykatelná bezpečnostním zámkem.

Možnosti spolupráce:
1. bezplatné zapůjčení na 15 dní
hradí se jen doprava a instalace (1990,- + DPH)
razítko bez textové desky, tiskne pouze datum a čas
*volitelně: výroba vlastní textové desky 4900,- + DPH
2. pronájem
cena 3990,- + DPH / měsíc
razítko bez textové desky, tiskne pouze datum a čas
*volitelně: výroba vlastní textové desky 4900,- + DPH
+doprava dle km
3. prodej
cena 69 990,- + DPH
* cena zahrnuje repasovanou skříň a nové elektronické razítko s textovou deskou na přání
+doprava dle km

Vyrábí
Ernst Reiner GmbH & CO.KG
Postfach1351
D-78115 Furtwangen
Telefon +49 7723 657-0
Fax
+49 7723 657-200
http://www.reiner.de, e-mail: reiner@reiner.de

Do ČR dodává a servis zajišťuje
BT PRAHA spol. s r. o.
Sídlo :
Jemenská 578/6, 160 00 Praha 6
Prodejna : Štůrova 55, 142 00 Praha 4
Tel / Fax +420 233 331 353
Telefon
+420 233 332 542
http://www.btpraha.cz/, e-mail: bt.praha@volny.cz

