مزایای تاکسیمتر الکترونیکی  K-Plusنسبت به محصوالت مشابه
کیفیت بؼیاس باالی قطعات کِ ػاخت طاپي یا کشُ هی باشٌذ
تٌْا تاکؼیوتش با چاپگش  2ایٌچی (چاپگش تاکؼیوتشّای هَجَد دس باصاس ّوگی  1ایٌچ هی باشذ)
تٌْا تاکؼیوتش با پَست ػشیال (قابلیت اتصال بِ  ٍ GPSػایش تجْیضات هشتبط)
طشاحی ظشیف (جاگیشی ساحت داخل خَدسٍ ٍ ظاّش دلپؼٌذ)
تعذاد کلیذّای صیاد بشای تعشیف اًَاع تعشفِ ّا (خذهات ،باس ،هؼیش بشگشت ،هؼیش بشٍى شْشی ٍ )...
اهکاى تعشیف  99تعشفِ هختلف بِ طَس ّوضهاى (بشای هثال تعذادی اص خَدسٍّای ششکت تاکؼی بیؼین
تْشاى ّن بِ صَست تاکؼی تلفٌی ٍ ّن دس فشٍدگاُ فعالیت هی کشدًذ بشای ایي هٌظَس  2تعشفِ هشبَط بِ
تاکؼی تلفٌی ٍ تاکؼی فشٍدگاُ ّوضهاى بش سٍی تاکؼیوتش ًصب شذ ٍ ساًٌذُ با اػتفادُ اص کلیذّای
تٌظیوات تعشفِ هَسد ًظش سا فعال هی کشد)
اًعظاف پزیشی بؼیاس باال اص ًظش ًشم افضاسی (بشای هثال تٌْا تاکؼیوتشی کِ تَاًؼت تعشفِ هَسد ًظش تاکؼی
بیؼین کشج سا پَشش دّذ تاکؼویتش  K-Plusبَد)
تٌْا تاکؼیوتش قابل ًصب بش سٍی اًَاع خَدسٍ ّای کاسبشاتَسی ٍ اًظکتَسی (بشای هثال تٌْا تاکؼیوتشی کِ
بش سٍی خَدسٍّای فَلکغ کذی (هجْض بِ ػیؼتن پیششفتِ  )CANهتعلق بِ ششکت تاکؼی بیؼین تْشاى
ًصب شذ ٍ عولکشد آى هَسد تاییذ ػاصهاى تاکؼیشاًی تْشاى قشاس گشفت ،تاکؼیوتش  K-Plusبَد)
تٌْا تاکؼیوتش با قابلیت چاپ ّوضهاى سػیذ بِ صباًْای هختلف (بشای هثال تاکؼیْای ششکت فشدا گشت
هْشآباد با اػتفادُ اص تاکؼوتش  K-Plusهیتَاًٌذ سػیذ بِ صباى اًگلیؼی بِ هؼافشاى خاسجی اسائِ دٌّذ)
تٌْا تاکؼیوتش با صفحِ ًوایش  VFDکِ دس طَل ػاعات شباًِ سٍص اًعکاع ًَس ایجاد ًوی کٌذ ٍ باعث
اریت ساًٌذُ ًوی شَد
پشتیباًی اص حالت گشدشی (ً 4فشُ)
تٌْا تاکؼیوتش با قابلیت کاس دس دهای  -20دسجِ ػاًتیگشاد (اغلب تاکؼیوتشّای هَجَد دس باصاس دس ػاعات
اٍلیِ صبح ٍ دس َّای ػشد عولکشد صحیحی ًذاسًذ ٍ کیلَهتش سا اشتباُ هحاػبِ هی کٌٌذ)
صفحِ کلیذ ٍ سػیذ فاسػی
هَسد تاییذ ػاصهاًْای تاکؼیشاًی تْشاى ،سشت ،گشگاى ،خشم آباد ،کشهاًشاُ ،شفت ،سباط کشین ٍ ...

