Honeywell 8670 Ring Scanner, bezdrátová čtečka na dva prsty, handsfree,
wearable, BT modul, 1D/2D
Honeywell 8670 Bluetooth Ring Scanner je komfortní a snadno implementovatelný nástroj pro všechny mobilní pracovníky, kteří pravidelně potřebují
skenovat čárové kódy. Toto malé lehké zařízení se nasazuje na prsty, Bluetooth modul je umístěn komfortně na zápěstí. Zařízení používá unikátní EZPair technologii - spárovat jakoukoliv pracovní stanici vybavenou Bluetooth technologií je tak jednoduché jako samotné skenování. Model 8670-RINGBT vyhovuje Evropské tabákové směrnici a čte DotCode!
Ring scanner Honeywell 8670 byl vytvořen speciálně pro
takové aplikace, kde při procesu skenování potřebuje mít
uživatel volné obě ruce. Malý, ultralehkých přístroj Honeywell
8670 se upevňuje na prsty a je schopen načíst 1D a 2D čárové
kódy z velmi malé vzdálenosti nebo naopak ze vzdálenosti až
409 mm v závislosti na čteném kódu. Dobře zvládá teplotní
výkyvy (až do -20 ° C), proto se jeví jako ideální snímač
čárových kódů např. v chladírenském prostředí. Ergonomický
tvar prstového snímače Honeywell 8670 zajistí pohodlné
nošení na prstech uživatele po celou směnu. Bluetooth modul
je umístěn komfortně na zápěstí. Zařízení používá unikátní EZPair technologii – spárovat jakoukoliv pracovní stanici
vybavenou Bluetooth technologií (mobilní telefon, tablet, PDA,
PC, vozíkový terminál, atd.) je tak jednoduché, jako samotné
skenování.

Klíčové vlastnosti:

Průmyslové krytí IP54
Skenovací možnosti: 1D a 2D imager
128 bitové kódování
Bluetooth v 2.0 (dosah až 10 metrů)
model 8670-RING-BT vyhovuje Evropské tabákové směrnici a čte DotCode

Přečtěte si na našem blogu, kde tento snímač čárových, 2D a QR kódů můžete využít

Technický popis
Funkcionalita a ovládání
Symboliky 1D čárových kódů

všechny standardní typy 1D-kódů

Symboliky 2D kódů

DotCode, všechny standardní typy 2D-kódů

Bezdrátová komunikace

Bluetooth®

Vlastnosti WPAN

Bluetooth® Class II v2.0

Optické
Snímač čárových kódů

Laser

Elektrické
Hlavní baterie

Li-Ion 750 mAh, 3,7V

Výdrž hlavní baterie ?

12hod

Mechanické
Rozměry

Šířka: 28mm, Výška: 48mm, Délka: 28mm

Váha

136g

Prostředí
Provozní teplota

-20 až 50°C

Skladovací teplota

-30 až 50°C

Odolnost na nárazy

pád z 1,2 m na beton

Skladovací vlhkost (nekondenzující)

5 až 95%

Elektrostatická odolnost

±8kV kontaktně, ±15kV vzduchem

Průmyslové krytí ?

IP54

Ostatní
Záruka ?
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