
Kompetensi. Data.

TAX METER TM: CARA PALING EFISIEN

DAN AMAN PENGGUNAAN BEA METERAI

Aman - cepat - andalan. Frama Tax Meter TM dengan koneksi LAN ethernet menyediakan jalan yang moderen dalam

penggunaan bea meterai. Solusi yang telah dirancang dengan seksama.
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Konsumsi daya Dimensi / Berat

 

Teknologi cetak yang aman

Tetap tersambung

Kontrol pengumpan kertas

330 mm

Layar sentuh

Proteksi cetak digital dua  warna

(cara thermal) memakai tinta

pendar cahaya untuk mencegah

penggandaan dan tinta biru

untuk verifikasi barcode via

 alat pindai.

Tax Meter TM dilengkapi dengan

sambungan LAN Ethernet agar 

terintegrasi dengan jaringan 

koorporasi. Pilih antara nir kabel

atau kabel dalam basis jaringan

agar mendapatkan sambungan 

yang aman dan stabil.

Keadaan mati: 0 W

Siap cetak: 6,8 W

Saat beroperasi: 36 W

Kecepatan hingga 3000 cetakan / jam

Ketebalan kertas maksimum: 6mm

Teknologi cetak: Teknologi thermal bebas coreng

Tombol OneTouch: hingga 9

Papan ketik manual

Akun: 10

Penggantian tanggal secara otomatis 

disinkronkan dengan server

Warna: Hitam

Kebisingan: 54db(A)
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Berat: 6 kg

Layar sentuh yang telah 

dipatenkan, mempunyai fungsi

OneTouch (sekali sentuh) 

membuat penggunaan mesin 

menjadi sangat mudah. cepat,

mudah memilih nominal

bea meterai - tanpa perlu

membuat catatan atau 

membaca buku manual.

Sentuh - cetak

Tidak ada salah cetak.

Uang 100% aman.

Mencetak per lembar dengan 

baik dan mudah.

Layar sentuh besar - mudah dioperasikan.

Nominal yang telah ditetapkan - sekali sentuh

untuk memilih.

Landasan cetak yang lebar - memudahkan 

mencetak dalam bentuk lembaran.

Mencetak dengan cepat - menghemat waktu.

Kontrol pengumpan kertas - uang 100% aman.

Penggantian tanggal secara otomatis - mudah.

Standar: Stabil, sambungan aman ke server via 

Internet (LAN Ethernet) meniadakan kemacetan

saat menerima kredit atau menerima

fungsi-fungsi baru.

Standar keamanan yang tinggi - cocok untuk 

pengamanan kerja: Pengawasan

jarak jauh (hanya untuk pengoperasian Sentral 

Data), kata sandi.
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