
Skaner kodów kreskowych
Małego zasięgu, odczyt z odległości do 50 cm, USB
Part No.: 177672
EAN-13: 0766623177672 | UPC: 766623177672

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, dokładny odczyt z
prędkością do 500 skanów na sekundę z odległości do 50 cm
 Odczyt wielu popularnych kodów, takich jak UPC, EAN oraz GS1
DataBar
 Współpraca z komputerem poprzez port USB
 Prosta instalacja, nie wymaga sterowników i oprogramowania
 Trzy letnia gwarancja

Specyfikacja:

Standardy i certyfikaty:
• FCC
• CE
• USB

Specyfikacja techniczna:
• Obsługa edycji znaków oraz funkcja ISP
• Źródło światła: czerwona dioda
• Szerokość pola skanowania: 100 mm
• Kąt odczytu: 35°
• Zasięg skanowania: 50 cm @ 20 mil/0.5 mm, PCS 90%
• Rozdzielczość: 0.1 mm (4 mil) @ PCS 0.9
• Wskaźnik odczytu: tonowy oraz diodowy
• Oświetlenie otoczenia: 10,000 lux maximum
• Szybkość skanowania: 500 scanów/sekundę
• Interfejs: USB
• Przełączanie: spust

Obsługa kodów:
• UPC/EAN/JAN & Addon 2/5, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 11, Matrix 25,
Code 128, Code 93, Interleave 25, Industrial 25, Codabar/MW7, MSI/PLESSEY,
China Postage, Code26, LCD25, Telepen, GS1 DataBar (RSS code)
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Parametry fizyczne:
• Wymiary: 14 x 7 x 9 cm
• Waga: 115 g
• Długość kabla: 1,5 m
• Temperatura pracy: 0 – 50°C
• Temperatura składowania: -20 – 70°C
• Wilgotność pracy: 20 ± 95% (bez kondensacji)
• Obudowa: plastik ABS oraz guma

Parametry elektryczne:
• Napięcie: DC +5 V ± 5%
• Pobór mocy: 150 mA

Zawartość opakowania:
• Skaner kodów kreskowych małego zasięgu CCD
• Instrukcja użytkownika
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