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Zertifikate

Automatische signeermachine Universelle

Kenmerken
-

Reproductie van handtekeningen,
teksten, tekeningen, enz.

-
Schrijfoppervlak 18 x 9 cm

-
Compatibel met elke pen

diameter tot 16mm
-

Instelbare pendruk
-

Regelbare schrijfsnelheid
-

USB-stick houder
standaard en beveiligd

-
Encryptie van 

handtekeningen/tekstbestanden
-

Meerdere tekst/handtekening bestanden
per USB-stick

-
LCD-aanraakscherm met

weergave van de handtekening op het 
scherm

-
Formaat wijzigen, roteren, vervormen van 

handtekeningen direct op de machine
-

Unieke handtekeningen door minieme 
variaties

-
100 mogelijke gebruikers

-
Wachtwoord bescherming

-
Geschiedenis account

gebruiker, handtekening, tijdstempel
-

Automatische papierinvoer tot 700 A4-
pagina's van 80 gr

-
Afmetingen 57 x 36 x 49 cm

-
Gewicht 30 kg

-
Ontworpen en vervaardigd in Frankrijk

De Universelle signeermachine is ontworpen voor grotere 
hoeveelheden handtekeningen en handgeschreven teksten. Het 
bestaat uit een schrijfkop en een papierinvoer en kan tot 700 
documenten automatisch verwerken. De papiertoevoer kan worden 
aangepast om op meerdere delen van hetzelfde vel te schrijven, en 
dus op elk exemplaar van de opdracht. Een optionele sensor kan het 
einde van een gedrukte brief detecteren die onderaan moet worden 
ondertekend, zelfs wanneer de lengte van de brief varieert. 

Met de beveiligingsfuncties van de Universelle kan een beheerder tot 
100 met wachtwoord beveiligde gebruikersaccounts aanmaken. Elke 
gebruikersaccount registreert een papiersoort en een opdracht, zodat 
de instellingen van een taak direct kunnen worden opgeroepen door 
gewoon in te loggen.

Het productieproces is eenvoudig: USB-stick plaatsen / Inloggen / Pen 
toevoegen / Papier toevoegen / Druk op Start!

Het LCD-aanraakscherm van de Universelle maakt een directe 
selectie en preview van de te schrijven handtekening of 
tekstbestanden mogelijk. 

Met de geavanceerde bewerkingsfuncties kunt u de tekst of de 
handtekening direct op de machine van grootte veranderen, roteren en 
vervormen en aan het document aanpassen, zonder dat u een 
computer nodig hebt.

Deze unieke handschriftfunctie geeft de Universelle de mogelijkheid 
om de pennestreken willekeurig te veranderen, zodat de handtekening 
op twee opeenvolgende documenten er nooit hetzelfde uitziet.
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