
Skaner kodów kreskowych 2D
Odczyt z odległości 430 mm, USB
Part No.: 177603
EAN-13: 0766623177603 | UPC: 766623177603

Features:

 Zwiększa szybkość wprowadzania danych, zmniejsza ilość błędów i
porawia skuteczność - idealny do transakcji detalicznych i
zautomatyzowanych procesów
 Wbudowany dekoder klawiatury wyświetla dane dokładnie w takim
formacie, gdyby były wprowadzane bezpośrednio klawiszami z
kawiatury
 Szerokie pole skanowania zapewnia szybki i dokładny odczyt z
prędkością do 200 skanów/sekundę z odległości do 430 mm
 Odczyt wielu popularnych kodów 1D i 2D, takich jak UPC, EAN i innych
 Prosta instalacja, nie wymaga sterowników i oprogramowania
 Trzy letnia gwarancja

Specyfikacja:

Standardy i certyfikaty:
• FCC
• CE
• UL
• USB

Parametry techniczne:
• Odczyt kodów 1D i 2D
• Źródło światła: laser 650 nm
• Zasięg skanowania: 430 mm
• Rozdzielczość: 752 x 480 pikseli, 256 poziomów szarości
• Wskaźnik odczytu: tonowy oraz diodowy
• Oświetlenie otoczenia: 100000 lx maksymalne (dzienne)
• Szybkość odczytu: 200 skanów/sek. auto-dostosowanie w trybie linearnym: 56
obrazów/sek. auto-dostosowanie w trybie obszaru
• Interfejs: USB
• Przełącznik: spust

Obsługa kodów:
• 1D: UPC/EAN, UCC/EAN128, ISBN, ISBT, Code 11, Code 39, Code 93/93i, Code
128, Interleaved, Matrix, Industrial, Standard 2 of 5, Codabar, MSI, Plessey,
Telepen, Postal codes, GS1 DataBar
• 2D: Data Matrix, PDF 417, Micro PDF 417, Maxicode, QR code, Aztec, EAN.UCC
composite
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Parametry fizyczne:
• Wymiary: 19,3 x 9 x 7,2 cm
• Waga: 135 g
• Długość kabla: 1,5 m
• Temperatura pracy: 0 – 50°C
• Temperatura składowania: -20 – 70°C
• Wilgotność: 20 - 95% (bez kondensacji)
• Obudowa: ABS

Parametry elektryczne:
• Napięcie: DC +5 V +/- 5%
• Pobór mocy: 435 mA (podczas pracy)

Zawartość opakowania:
• Skaner kodów kreskowych 2D
• Instrukcja użytkownika
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