MD 402

MD 402

O MD 402 é um relógio de ponto compacto, moderno,
prático e eficiente, possui exclusivo sistema de
impressão térmica com durabilidade para até 700.000
impressões. É fácil de instalar e operar, possui alarme
interno com acionador de sirene externa e no break.
Entre as vantagens do MD 402 destacamos seu baixo
custo de manutenção, pois ao contrário dos sistemas
com impressoras matriciais, a impressora térmica não
possui agulhas, não há contato físico com o papel a
ser impresso, desta forma há maior durabilidade do
mecanismo, sem a necessidade de troca do cartucho
de tinta.
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CARACTERÍSTICAS
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• Identificação de marcação em atraso;
• Seleção manual da coluna;
• Programação da entrada e saída para até 3 períodos;
• Fácil instalação, pode ser instalado na parede
ou em mesa;
• Segurança para o administrador, pois possui
chave de trava para as configurações;
• Cartão de ponto térmico, mais resistente e
com maior durabilidade.
• No break com duração de 4 horas em stand by.
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• Cartão: 85 mm x 185 mm formato mensal
• Peso do equipamento de 0,9kg
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Dimensões Cartão:

DIS

MA

• Alimentação:110/220 VAC Automático;

Dimensões MD 402:
• Altura: 206 mm
• Largura: 184 mm
• Profundidade: 70 mm
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• Acionamento de sirene externa;
• Alarme interno e configuração para o tempo
do alarme;
• Possibilita seis marcações diárias;
• Sistema de impressão térmica;
• Alimentação automática de cartão;
• Configuração para identificação de quinzena no
cartão (frente e verso);
• Mudança automática de faixa horária;
• Display de LCD indicando horário, dia, mês,
ano, dia da semana e temperatura;
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O cartão de ponto térmico, fornecido pela MADIS tem
a durabilidade requerida pela CLT e foi aprovada pelo
IPT (Instituto de Pesquisa e Tecnologia) de acordo
com os testes de durabilidade de impressão previstos
no ATO COTEPE ICMS 04 de 11 de março de 2010.
Esta regulamentação está sendo aplicada ao uso do
cupom fiscal e adotada, recentemente, pelo MTE para
os papéis térmicos usados nos novos Registradores
Eletrônicos de Ponto (REP).
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