
RAZÍTKA AKTUÁLNÍHO DATA A ČASU 
 
 

 REINER 880 
• Mosazná gravírovaná deska 62 x 40 mm, 

možnost výměny za provozu 
• Spodní textový řádek může být složen 

z textu, datumu, času a automatického 
číslování. 

• Definice řádku je uložena na čipové 
kartě. Je tedy možné mít více variant a 
střídat je (např. každý oprávněný 
pracovník může mít svoji kartu) 

• Spouštění otisku automaticky nebo 
stiskem podávací desky. 

• Barvící páska – černá, červená, modrá 
 
více zde 
 
Cena:              45 900,- Kč bez DPH 
 
Akční nabídka (do 10. 12. 2012): 

36 720,- Kč bez DPH   

REINER 925 
• Gravírovaná deska z odolného plastu 

(42 x 30 mm) 
• Otisk může obsahovat max. 4 řádky textu 

+ datum a čas 
• Spouštění otisku automaticky nebo stiskem 

podávací desky. 
• Ochrana čipovou kartou před neoprávněným 

tiskem 
• Barvící páska – černá, červená, modrá 
 
více zde 
 
Cena:      36 927,- Kč bez DPH
 
Akční nabídka (do 10. 12. 2012): 

29 549,- Kč bez DPH

http://www.volny.cz/bt.praha/pdf/elektronicka-razitka/r880.pdf
http://www.volny.cz/bt.praha/pdf/elektronicka-razitka/r925.pdf


RAZÍTKA AKTUÁLNÍHO DATA A ČASU 
 
 

REINER 940 
• Mobilní razítko s akumulátorem 
• Plně grafický tisk o rozměru 147 x 12,7 mm
• Otisk může být složen z libovolného textu, 

data, času, automatického číslování a 
grafických prvků. 

• Výška písma 1,2 – 12 mm 
• Libovolné fonty 
• Tisk se provádí stlačením spouště a 

přejížděním po papíru. 
• Software pro vytvoření otisku v ceně 
• Nahrávání otisků a dobíjení razítka přes 

USB rozhraní 
• Barvící kazeta – v současnosti pouze černá 
 
více zde 
 
Cena:   24 970,- Kč bez DPH 
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Podpis:

tel: +420 233 33 1 353, fax: +420 233 33 0 009
e-mail: bt.praha@volny.cz, www.btpraha.cz

Na Viničních  horách  24, 160 00  Praha  6

http://www.volny.cz/bt.praha/pdf/elektronicka-razitka/r940.pdf

