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ChronoDater 
920/922/925
Specjalista od czasu...

Nowa generacja.
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ChronoDater 920/922/925
Specjalista od czasu...

REINER prezentuje nowy produkt z serii Chrono-
Dater. Ten innowacyjny datownik z płytką 
tekstową oferuje użytkownikowi niezbędne w 
codziennej pracy funkcje w połączeniu z cichą 
pracą urządzenia. Zintegrowany, jedyny w swoim 
rodzaju mechanizm pierścieni drukujących, 
umożliwia w pełni automatyczną aktualizację 
daty i czasu. ChronoDater jest dzięki temu 
specjalistą w zakresie ewidencji dokumentacji i 
czasu.

Nowy elektryczny stempel ChronoDater firmy 
REINER, to model małych rozmiarów, zajmujący 
niewiele miejsce na biurku. Model 920 drukuje datę 
i tekst wykonany na mosiężnej płytce, natomiast 
925 datę, tekst i czas. Duża płytka tekstowa 
pozwala umieścić logo firmy i potrzebny tekst. 
ChronoDater jest idealny do dokumentowania 
procesów roboczych w biurze, szczególnie w 
działach administracji, zwłaszcza do rejestrowania 
korespondencji przychodzącej do firmy, a także w 
obszarach przyjmowania i wydawania towaru.
REINER oferuje bezpieczny elektryczny stempel 
nowej generacji z automatyczną aktualizacją daty 
i czasu. Chrono Dater zmienia automatycznie 
miesiąc i rok z uwzględnieniem lat przestępnych 
oraz czasu letniego i zimowego. Uruchamianie 
poprzez konfigurowaną fabrycznie kartę chipową 
identyfikuje użytkownika oraz umożliwia stemplo-
wanie. W przypadku wyjęcia karty chipowej z 
ChronoDater‘a, funkcja drukowania jest zablokowa-
na, a urządzenie jest wtedy zabezpieczone przed 
niezamierzonym użyciem.

ChronoDater pozwala na drukowanie nawet do 
pięciu kopii. Oprogramowanie jest bardzo proste w 
obsłudze, dostępne w 5 językach.

Award for
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Excellence



Przykłady odbić

Cechy specjalne:

Idealny do stemplowania dokumentów. Drukuje 
datę, godzinę i tekst. Automatycznie zmienia czas 
letni na zimowy i odwrotnie, a także miesiąc i rok z 
uwzględnieniem lat przestępnych. Kompaktowe wymiary.

Opis:

• Drukuje datę, godzinę i tekst włącznie z kopiami.

• Mechaniczna głowica drukująca sterowana 
 elektronicznie.

• Data i godzina są ustawiane automatycznie.

• Miesiąc i rok zmieniają się automatycznie z 
 uwzględnieniem czasu letniego i zimowego oraz 
 lat przestępnych.

• Cicha praca dzięki mechanizmowi drukowania 
 na rolkach.

• Zabezpieczenia: karta chipowa i ochrona hasłem.

• Drukuje do 5 kopii.

Model 920 z datą i tekstem:
• Data w cyfrach, pełny rok lub data ISO
 ze skróconym rokiem

Model 922 z płytką tekstową:
• Jak model 920, ale bez daty, tylko teksty, logo, 
 podpisy itd.

Model 925 z datą i czasem:
• Jak model 920, jednak bez dodatkowego 
 wydruku czasu

Dane techniczne:

• Obudowa:   szara

• Wymiary urządzenia:  210 x 160 x 138 mm
    (dł. x szer. x wys.)

• Waga:   około 3,7 kg

• Certyfikat:   CE

ChronoDater 920/922/925
Specjalista od czasu...

Obudowa zamykana na zamek, chroni przed zmianami płytki tekstowej.

Ustawienie prawidłowego czasu startu – dzień, godzina, minuty.


