
Skaner kodów kreskowych
Bezprzewodowy Liniowy
Wireless, Zasięg odczytu do 50 cm, Solidna obudowa
Part No.: 178617
EAN-13: 0766623178617 | UPC: 766623178617

Features:

 Zwiększa szybkość wprowadzania danych, zmniejsza ilość błędów i
poprawia skuteczność - idealny do transakcji detalicznych i
zautomatyzowanych procesów
 Bezprzewodowa technologia Wireless oferuje efektywny zasięg do 80 m
w polu widzenia
 Dzięki wbudowanemu dekoderowi klawiatury, dane wprowadzane są w
identycznym formacie jak bezpośrednio z klawiatury
 Szerokie pole skanowanie zapewnia szybki, dokładny odczyt, do 500
skanów na sekundę z odległości do 500 mm
 Odczyt wielu popularnych kodów, takich jak UPC, EAN, kody 1D, ASCII,
kody z rodziny GS1 DataBar oraz innych
 Współpraca z komputerem poprzez port USB
 Prosta instalacja, nie wymaga sterowników i oprogramowania
 Trzy letnia gwarancja

Specyfikacja:

Standardy i certyfikaty:
• FCC
• CE
• RoHS

Parametry techniczne:
• Źródło światła: czerwona dioda LED 632 nm
• Zakres odczytu: do 500 mm
• Rozdzielczość: 0,1 mm (4 mil) przy PCS 0,9
• Wskaźnik odczytu: tonowy oraz diodowy
• Oświetlenie otoczenia: 100000 lux maksymalne (światło słoneczne)
• Szybkość odczytu: Detekcja Smart, do 500 skanów na sekundę
• Interfejs: bezprzewodowo Wireless do bazy, baza do PC, KWB / RS232 / USB
(HID lub wirtualny Comport)
• Przełącznik: spust

Parametry bezprzewodowe:
• Wireless
• HIP oraz profile SPP
• Zasięg: do 80 m w polu widzenia
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Obsługa kodów:
• UPC/EAN/JAN, EAN128 Code, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 32/ Italian
Pharmacy, Code 128, Codabar/MW7, Interleave 25, Industrial 25, Matrix25,
MSI/PLESSEY, Telepan, Code 93, Code 11, China Postage, Code26, LCD25, GS1
DataBar (RSS code)

Parametry fizyczne:
• Wymiary: skaner 18 x 7 x 7 cm; baza 13 x 11 x 8 cm
• Waga: skaner 0.21 kg; baza 0.15 kg
• Temperatura pracy: 0° – 50°C
• Temperatura składowania: -20 – 60°C
• Wilgotność: 20 - 95% (bez kondensacji)
• Obudowa: plastik ABS oraz guma
• Klasa szczelności: IP42

Parametry elektryczne (skanera):
• Napięcie zasilania: akumulator Li-ion 3.7 V
• Typ akumulatora: litowo-jonowy 2600 mAh
• Ilość odczytów po naładowaniu: do 50 000 w trybie ciągłym
• Czas ładowania: 5 godzin
• Pobór prądu: 200 mA

Parametry elektryczne (odbiornika):
• Napięcie: DC +5 V +/- 5%
• Pobór prądu: 70 mA

Zawartość opakowania:
• Skaner kodów kreskowych Bezprzewodowy Liniowy
• Odbiornik / baza do ładowania
• Wymienne wtyczki zasilacza: EU, US, UK, AU
• Kabel zasilający oraz RJ50 na USB
• Instrukcja użytkownika
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