
เครื่องตอกบัตร ไซโก้
เครื่องตอกบัตร ไซโก้ QR-7550
Seiko QR-7550 Time Recorder

เครื่องตอกเวลาเอกสาร ไซโก้
TP-20

เครื่องตอกบัตร ไซโก้ QR-550
• หน้าปัดจอระบบ DIGITAL และแสดงเวลาด้วยระบบ
 ANALOG แข็งแรง ทนทาน
• ระบบผ้าหมึก 2 สี ดำ, แดง
• ต้ังโปรแกรมทำงานได้ 32 โปรแกรม เช่น ตั้งเวลา
 เข้า-ออกงาน สาย กลับก่อน ล่วงเวลาสีแดง, 
 เล่ือนช่องตอกบัตรเข้า-ออกอัตโนมัติฯลฯ
• มีระบบเตือนเมื่อสอดบัตรผิดด้าน
• ต่อสัญญาณเตือนเวลาเข้า-ออก ผ่านกระด่ิงได้

เครื่องตอกบัตร ไซโก้ QR-6560
• เล่ือนช่องอัตโนมัติ 6 ช่อง โดยการต้ังโปรแกรมหรือ
 บัตรบาร์โค้ด
• ระบบพิมพ์แบบ Heavy Duty ความเร็วสูงไม่จำกัด
 จำนวนคน
• พิมพ์ด้วยระบบ Dot-Matrix 9 เข็ม พิมพ์ตัวเลขใหญ่
 ชัดเจน
• พิมพ์หมึก 2 สี ดำ/แดง ต้ังโปรแกรมได้ 48 โปรแกรม
• มีเสียงเพลง 5 แบบ ให้เลือกในตัว และต่อออดหรือกระด่ิงได้
• แบตเตอร่ีสำรองข้อมูล 3 ปี, ไฟดับตอกได้ (อุปกรณ์เสริม)
• ปุ่ม Overnight พิมพ์เวลาบรรทัดเดียวกัน กรณีทำงาน
 ข้ามวันโดยพิมพ์   เพื่อแสดงสถานะ

เครื่องตอกบัตร ไซโก้ QR-6550
• เล่ือนช่องอัตโนมัติ 6 ช่อง โดยการต้ังโปรแกรม
• ระบบพิมพ์แบบ Heavy Duty ความเร็วสูงไม่จำกัด
 จำนวนคน
• พิมพ์ด้วยระบบ Dot-Matrix 9 เข็ม พิมพ์ตัวเลขใหญ่
 ชัดเจน
• พิมพ์เครื่องหมาย      บ่งบอกว่ามาสาย กลับก่อนหรือ
 ล่วงเวลา
• มีกุญแจล็อคเครื่องและระบบ Password
• ปุ่ม Overnight พิมพ์เวลาบรรทัดเดียวกันกรณีทำงาน
 ข้ามวันโดยพิมพ์    เพ่ือแสดงสถานะ

เครื่องตอกบัตร ไซโก้ QR-350
• หน้าปัดจอระบบ DIGITAL ไฟ BACKLIT สีเหลือง
 สามารถมองเห็นได้ในท่ีมืด
• เล่ือนช่องอัตโนมัติ 4 ช่องโดยการต้ังโปรแกรม
• ระบบพิมพ์ Dot Matrix ของญ่ีปุ่น ทนทานเป็นพิเศษ
• มีระบบเตือนเมื่อสอดบัตรผิดด้าน
• ผ้าหมึกสีดำเห็นชัดเจน มีเครื่องหมาย    บ่งบอกว่า 
 มาสาย กลับก่อนหรือล่วงเวลา
• แบตเตอร่ีสำรองข้อมูล 5 ปี
• สามารถเพ่ิมอุปกรณ์เสริมให้ไฟดับตอกได้

• เครื่องตอกบัตรที่พัฒนามาจาก QR-6560 
 มีความคงทนสูง (Heavy Duty)
• ผ้าหมึกสีเดียว ตอกเข้า-ออก 6 ช่อง
• สามารถใช้กับพนักงานใน Offifif ice หรือ
 โรงงานได้ถึง 200 คน
• สามารถโอนข้อมูลออกจากเคร่ืองสู่โปรแกรม
 คำนวณเวลาทำงานโดยผ่าน USB Drive
• สามารถโอนข้อมูลเข้าโปรแกรมเงินเดือน
 (Payroll) ทุกชนิดที่
 สามารถรับข้อมูล
 Text File ได้
• มีโปรแกรมคำนวณ
 เวลาทำงานบนคอมพิวเตอร์

เครื่องตอกบัตรอัจฉริยะ ไซโก้ QR-475
Seiko QR-475 Time Recorder
• ป้องกันความผิดพลาดและลดเวลาในการคำนวณ
 เงินเดือนหรือค่าแรงของพนักงาน
• สามารถรวมเวลาทำงานและล่วงเวลาได้
 โดยอัตโนมัติ
• ป้องกันการทุจริตในการลงเวลาโดยใช้
 ระบบบาร์โค๊ต
• มีกุญแจล็อคและระบบ Password ป้องกันการ
 แก้ไขโปรแกรม
• สามารถพิมพ์ยอดสะสมช่ัวโมงการทำงานและ
 ล่วงเวลาทุกวัน
• ผ้าหมึก 2 สี ดำ/แดง และต่ออ๊อดได้
• แบตเตอรี่สำรองข้อมูล 3 ปี, ไฟดับต่อได้ 
 (อุปกรณ์เสริม)

ตัวอย่างการพิมพ์ขนาดจริง

ตัวอย่างการพิมพ์ขนาดจริง

No. QR-350 QR-550 QR-475 QR-7550 QR-6550 QR-6560 TP-20

• เคร่ืองบันทึกเวลาเอนกประสงค์ ใช้สำหรับลงเวลา
 ในการควบคุมเอกสารเข้า-ออก  
• ควบคุมเวลาตามข้ันตอนของการทำงานใน
 อุตสาหกรรมและการบริการ อาทิ เช่น ที่จอดรถ, 
 โรงงาน, การรับ-ส่งเอกสาร, ห้องยาของโรงพยาบาล
 และเวลาในการเสิร์ฟอาหารในภัตตาคาร
• สามารถพิมพ์เวลา ช่ัวโมง และนาที พร้อมวัน เดือน ปี  
• สามารถรันตัวเลข (RUNNING NUMBER) 1-8 หลัก
• มีข้อความให้เลือกพิมพ์ได้ 13 แบบ อาทิ เช่น RCVD, 
 SENT, IN, OUT, CMFD, FILED, PAID ฯลฯ
• สามารถโปรแกรมพิมพ์ข้อความ ตัวอักษรหรือตัวเลข
 ได้ถึง 3 บรรทัด

ตัวอย่างการพิมพ์ขนาดจริง

จำนวนพนักงาน 20-150 คน 20-200 คน 100 คน 200 ไม่จำกัด ไม่จำกัด
จำนวนช่องตอกบัตร 4 ช่อง 6 ช่อง 4 ช่อง 6 ช่อง 6 ช่อง 6 ช่อง
1 สี ดำ มีสัญลักษณ์       ดำ ดำ มีสัญลักษณ์     ดำมีสัญลักษณ์  
2 สี  ดำ/แดง ดำ/แดง  ดำ/แดง ดำ/แดง
ต่อออด ไซเรน หรือกระด่ิงได้      อุปกรณ์เสริม
แบตเตอร่ีสำรอง 5 ปี   3 ปี 3 ปี 3 ปี 3 ปี 3 ปี
ไฟดับตอกได้ 24 ชม. อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์เสริม
ควบคุมความเท่ียงตรง QUARTZ QUARTZ QUARTZ QUARTZ QUARTZ QUARTZ QUARTZ
ระบบการพิมพ์ DOT-MATRIX DOT-MATRIX DOT-MATRIX DOT-MATRIX DOT-MATRIX DOT-MATRIX DOT-MATRIX
ขนาดของเคร่ือง (กxยxส) (ซม.) 16x12.8x20.5 20x15.1x25.7 18.2x14x24.2 17.2x12.2x21.8 17.2x12.2x21.8 17.2x12.2x21.8 15.6x17.7x18.1
น้ำหนักเครื่อง (กก.) 1.5 2.5 2.2 1.9 1.9 1.9 1.8

รหัสสินค้า : SI0001
บาร์โค๊ด : 8850892049968

รหัสสินค้า : SI0012
บาร์โค๊ด : 8850892061311

รหัสสินค้า : SI0002
บาร์โค๊ด : 8850892049975

รหัสสินค้า : SI0008
บาร์โค๊ด : 8850892052340

รหัสสินค้า : SI0011
บาร์โค๊ด : 8850892058151

รหัสสินค้า : SI0010
บาร์โค๊ด : 8850892058038

รหัสสินค้า : SI0009
บาร์โค๊ด : 8850892056874


