Honeywell VuQuest 3310g - 1D & PDF & 2D Imager, KBW
VuQuest 3310g je 2D snímač - imager, dekóduje standardní 1D čárové kódy i 2D kódy, kromě standardního snímání umožňuje číst kódy i z obrazovky
PC nebo mobilu.
Honeywell VuQuest 3310g je kompaktní presentační imager, který poskytuje agresivní
metodu snímání všech 1D, PDF a 2D kódů v odlehčeném, robustním a přitom přenosném
provedení. Snímač také poskytuje elegantní design který se uplatní především v prostředí
prodeje.

Automatická infračervená detekce objektů zajišťuje robustní a přesné presentační snímání. Spolu s patentovanou technologií CodeGate® poskytuje
precisní snímání skupin kódů i když jsou umístěné bízko sebe.
VuQuest 3310g poskytuje řadu vlastností pro zvýšení produktivity. Agresivní snímání na velmi lesklých podkladech jako jsou obrazovky počítačů
nebo mobilních telefonů eliminuje pořebu dalšího hardware. 1.2 megapixelový CMOS sensor umožňuje snímači pořizovat obrázky např. podpisů,
nebo identifikačních karet ve vysokém rozlišení.
VuQuest vybočuje z řady ostatních snímačů také inteligentním multi-rozhraním. Automatická detekce kabelu zjednodušuje nastavení snímače
. TotalFreedom™ rozšiřuje funkce zpracování obrázku pomocí dekódovacích a formátovacích pluginů, které se nahrávají přímo do 3310g místo do
hostitelského systém
u. VuQuest 3310g je natolik malý, že může být součástí palmu nebo připevněný na zápěstí ruky. Jeho pouzdro rovněž umožňuje aby byl namontován
kdekoli, např. v samoobslužných kioscí
ch
. Hlavní vlast
nosti Agresivní Pass-Through snímání - zvyšuje produktivitu, když umožňuje pokladním snímat kódy rychlým pohybem před snímacím
oknem Flexibilní licencování - různé čtecí vlastnosti podle objednaného modelu umožňují zvolit přesně to co potř
ebujete Infračervená detekce objektu - minimalizuje chybu obsluhy při snímání
"z ruky" Inteligentní multi-rozhraní - poskytuje automatickou detekci kabelu a konfiguraci který snižuje cen
u systému CodeSelect™ - snímá až 7 kódů najednou v jednom snímku a data vysílá v přednastave
ném pořadí TotalFreedom - rošiřuje funkcionalitu snímače pomocí pluginů, které se nahrávají přímo do pamět
i přístroje Široké pole čtení - uplatní se především při čtení širokých kódů a OCR při malé
vzdálenosti Čtení z obrazovky - čte kódy přímo z obrazovky počítače nebo mob

Technický popis
Funkcionalita a ovládání
Komunikační rozhraní

USB, klávesnicové

Symboliky 1D čárových kódů

všechny standardní typy 1D-kódů

Symboliky 2D kódů

všechny standardní typy 2D-kódů

Optické
Ohnisková vzdálenost

127mm

Elektrické
Napájení

+5 VDC ±5%

Spotřeba v klidu

0.45W

Spotřeba v provozu

2W

Mechanické
Rozměry

Šířka: 74mm, Výška: 50mm, Délka: 26mm

Váha

75g

Prostředí
Provozní teplota

0 až 40°C

Skladovací teplota

-20 až 70°C

Odolnost na nárazy

pád z 1,5 m na beton

Skladovací vlhkost (nekondenzující)

5 až 95%

Provozní vlhkost (nekondenzující)

5 až 95%

Průmyslové krytí ?

IP53

Ostatní
Záruka ?
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