
 De Efficiënte Stempelklok  
 TS350 Datum en tijd stempel. 

Een vooruitstrevende Tijd/Datum/nummer printer. De nieuwe TS-350 is 

veelzijdiger dan ooit. Door middel van gebruiksvriendelijke toetsen kan 

u de klok instellen in geen tijd in de door u gewenste modus. 

"De tijdklok van VeMiChron is mijn  ideale keuze voor het vastleggen 

van de tijd besteed aan elke reparatie.Zo kan ik naast een correcte 

uurtelling voor mijn klanten ook het rendement en de werkelijke 

kostprijs beheren” 

Belangrijkste eigenschappen:  

 

 Regelmatige minuten, 1/10, 1/100 of 5/100 van een uur.  

 Doorlopende kalender. 

 Links of rechts afdrukmogelijkheden. 

 De verlichte LED maakt het gemakkelijker om een document 

correct te plaatsen voor het printen.  

 Grote display die gemakelijk te lezen is, met aanduiding van datum, 

tijd en dag. 

 3 print modus, manueel, Semi-automatisch of een combinatie van 

beide. 

 Keuze uit 30 vooraf ingestelde afdrukformaten. 

 Automatische aanpassing winter/zomer uur. 

 4 digit paswoord voor programma bescherming. 

 Selecteerbare afdrukformaten  – 2 of 4 cijfer-jaar aanduiding, 

AM/PM of 24 uren formaat. 

 13 vooringestelde commentaren zoals IN, OUT, PAID, FILED, 

FAXED, SENT of VOID. 

 Ontworpen voor plaatsing op tafel of als wandmontage. 

 Ingebouwde buzzer & Output signaal functie.  

 Behoud van geheugen bij stroomuitval. 

 Optioneel: Herlaadbare NICD batterij pack voor het kunnen verder 

werken bij stroomonderbrekingen. 

 

Specificaties 

 Klok: Digitaal (datum en tijd). 

 Nauwkeurigheid : maandelijkse nauwkeurigheid +/- 15 sec. 

(omgevings temp). 

 Inktlint: Cassette (zwart). 

 Voeding: 220 – 240v AC 50Hz (0.2Amps). 

 Afmetingen: 165 x 150 x 180mm (D x W x H). 

 Gewicht: +- 2.5Kg. 

 

Afmetingen     86 mm x 189 mm ( BxL) 

 

 

 

 

 

VeMiChron is een firma in Tijds-

registratie oplossingen, met meer dan 

15 jaar ervaring en kennis. We bieden 

een breed gamma aan van tijdregistratie 

producten en oplossingen, gaande van 

de prikklok, tijd- en datumstempels, 

RFID - en biometrische tijdregisratie-

terminals, en een modern software 

pakket dat beantwoord aan de 

verschillende noden in de 

bedrijfswereld. 

 

Verder in het gamma: 

 

Datum en tijdstempel TS350 

 

Tijdregistratiesoftware: 

 

 Smart Time Office 

 Smart Time Kit Bio en RFID 

 Smart Time Plus 

 VeMIChron SE en PRO 

 

Tijdregsitratieterminals: 

 

 NTB10 vingerprint + RFID 

 NTB 560 Vingerprint + RFID 

 NTB980 vingerprint +RFID 
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