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PAGINOVACÍ RAZÍTKA_
Při práci v kanceláři, ve skladu a všude tam, kde je potřeba přesná evidence, se uplatní paginovací razítka. Jsou
to robustní číslovací zařízení, která tištěné číslo nebo znak automaticky mění po předem nastaveném počtu otisků. Ideální nástroj pro průběžné číslování.
Dodáváme také několik typů elektronických razítek REINER pro automatické číslování, otisk data, času...

PAGINOVACÍ RAZÍTKA HORRAY A REINER
Paginovací razítka REINER a HORRAY jsou určena zejména pro průběžné číslování. Jsou vyráběna v mnoha variantách a kombinacích
čísel s datem i textovou deskou. Kontaktujte nás pro další informace.

HORRAY H56/6 - 4,5

Náhradní polštářky
jednobarevný
COLORBOX H56/6
polštářek H56/8
Balení

6 čísel výšky 4,5 mm

Opakování: 0, 1 - 4, 6 a 12x

HORRAY H56/6 - 5,5
6 čísel výšky 5,5 mm

Opakování: 0, 1 - 4, 6 a 12x

HORRAY H56/8 - 4,5
8 čísel výšky 4,5 mm

5 čísel zprava stránkuje, další
3 číslice lze přetáčet ručně.
Opakování: 0,1,2,3 a 6x

Paginovací razítka tisknou olejovou barvou, která je z vestavěného polštářku
přenášena na papír kovovými kolečky
s gravírovanými znaky.

COLORBOX H56

Polštářek se zásobníkem, z nějž se barva automaticky doplňuje do
tiskové části. Pouze pro 6-místná razítka H56 (červený, černý)

POLŠTÁŘEK H56

Filcový polštářek. Barvu je do polštářku možno několikrát doplnit.
Pro 8-místná razítka H56 (červený, černý)

BARVY

Speciální olejové barvy pro tisk na papír.
(standardní balení: 15 ml nebo 28 ml)

Elektronická razítka REINER jsou moderní, digitální variantou paginovacích razítek. Jejich zásadní výhodou je možnost připojení k PC a návrh otisku s libovolným textem, křemíkovými hodinami řízeným datem i časem a mnoha
variantami průběžného číslování. Razítka jsou napájena tužkovými bateriemi nebo akumulátory s dobíjením.
Tisknou na principu inkoustové tiskárny.

REINER SPEED-i-JET 798

Digitální razítko s volitelnou možností tisku data, času, pořadového
čísla a individuálních textů (viz ukázka možnosti otisku)
Náplň: InkJet Cartridge HP 51604A - černá barva,
až 10.000 otisků s jednou náplní. 2x baterie AA.
Balení obsahuje: razítko, instalační CD-ROM pro Windows 98SE,
ME2000 a XP, USB 1.1 kabel.

Balení

REINER JET-stamp
Elektronické paginovací a datové razítko umožňující tisk až dvou řádků po max. 20 znacích ve
volitelné kombinaci textu, aktuálního data a/nebo času (v mnoha formátech) a číslování s velmi
širokými možnostmi nastavení. Razítko lze programovat i pomocí PC.
Možnosti vybavení: ochrana před neoprávněným použitím, hesla pro odlišení uživatelů, tisková
kazeta s rychleschnoucí barvou pro tisk na hladké, nesavé povrchy, trvalé připojení k síti nebo
akumulátorvý provoz a další. Pro detaily nás kontaktujte.
Náplň: InkJet Cartridge HP 51604A - černá barva, až 10.000 otisků s jednou náplní.
Balení

www.razitkalevne.cz
tel./fax: 581 222 120

