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INTERFACOM S.A. lança no mercado o novo taximetro TX40 que combina a
confiabilidade ja conhecida da marca TAXITRONIC com novas capacidades
tecnológicas, continuando assim a inovação em nossas linhas de produtos e
sempre com a garantia e serviço TAXITRONIC.
Vantagens:
Vantagens:
Feito para montar ao painel do carro.
- Display de alto contraste.
- Estética renovada.
- Novas prestações.
Principais
Principais funçõ
funções:
unções:
- Até 32 tarifas completas e totalmente independentes.
- Guarda até 10 turnos de trabalho com a informação de todos seus
serviços.
- Possibilidade de aplicar o controle horário.
- Mudanças automáticas de tarifas a um determinado tempo, distânçia,
preço (totais o parciais), hora do día, día da semana, feriados e
temporada.
- Aplicação manual e automática de suplementos fixos y percentuais.
- Preço máximo de suplemento.
- Totalizadores totais y parciais.
- Teclado de tarifa configurável.
- Código segredo antirroubo.
- Possibilidade de visualizar em LIVRE informação do último serviço
realizado.

-

Texto de LIVRE no display.
Em OCUPADO, possibilidade de visualizar o tempo e a distância do
serviço, a velocidade instantânea do veículo e o valor da tarifa
quilométrica e/ou horaria que está a ser aplicado.
- Visualização do número de controle da tarifa programada, data de
gravação, número de licença, constante K programada e dados da tarifa.
- Luminosidade del display com regulação manual ou automático mediante
sensor de luz.
- Relógio-calendário com mudanças do hora verão/inverno automático e
controle de anos bissextos.
- Teste conector para verificar o sistema tarifário.
- Possibilidade de configurar o tiquete da impressora.
Periféricos compatívels:
compatívels:
- Terminal de dados.
- Taxitronic SmartTD.
- Lanterna série e paralelo.
- Impressora externa.
Carateristicas
Carateristicas técnicas:
- Temperatura de funcionamento: de -25ºC a +70ºC.
- Dimensões: 180 x 50 x 32 mm.
- Peso: 187 gr.
Consumos:
- Consumo máximo sem luzes exteriores: 100mA.
- Consumo máximo com taximetro en OFF: 6mA
Certificados:
- Certificação MID / OIML R21 concedida pelo LNE, com Código de
Certificação LNE-23735.
- Certificação de Compatibilidade Eletromagnética concedida pelo APPLUS /
IDIADA, com Código de Certificação E9-10R-04.6862.
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Produto ja está à venda.
Contacte nosso departamento de vendas para consultar condições de venda e distribuição.
INTERFACOM S.A
Perú, 104, 08018 BCN. Tel. (+34) 932 662 030. taxitronic@taxitronic.com. www.taxitronic.com

