Datalogic QuickScan 2120, čierny USB KIT
Snímač QuickScan QW2120 je produktom základnej úrovne vytvorený špeciálne pre čítanie dlhých čiarových kódov. Je ideálny pre použitie v oblasti
maloobchodu, ľahké výroby, do finančného prostredia a oblasti spracovania dokumentov.
Snímač čiarových kódov QuickScan QW2120 je malý, ľahký, má
ergonomický dizajn a je vhodný pre každodenné používanie.
Ponúka skvelý čítacie výkon pre väčšinu 1D čiarových kódov s
širokým uhlom snímania, ktorý je ideálny pre snímanie širších
čiarových kódov, ktoré sa obvykle nachádzajú na dokumentoch
a účtoch alebo ho využívajú výrobca elektronických súčiastok.
Skenovacie linka je tenší a jasnejší, čo pracovníkom umožňuje
snímať širokouhlé čiarové kódy bez nutnosti zväčšiť
vzdialenosť skenovania. Konfiguračný softvér Datalogic Aladdin
™ poskytuje užívateľsky prívetivé funkcie, ktoré zjednodušujú
nastavovací postup aj neskúseným používateľom.

Kľúčové vlastnosti:
skvelý čítaci výkon
široký uhol snímania
tenká a dlhá snímacie linka
technológia Datalogic Green Spot

Technický popis
Funkcionalita a ovládanie
Indikácia

LED, Datalogic "Green Spot" Good Read Feedback, Good Read Feedback, Good Transmission, bzučiak

Komunikačné rozhranie

USB

Symboliky 1D čiarovych kódov

všetky štandardné typy 1D-kódov, GS1-DataBar

Optické
Svetelný zdroj

červená LED 610-650 nm

Hĺbka čítacieho poľa ?

0 - 600 mm

Rýchlosť čítania

400 reads/sec

Rozlíšenie

0,102 mm / 4 mil

Maximálny šikmý uhol

70°

Maximálny uhol sklonu

65°

Minimálna hodnota PCS

25%

Elektrické
Napájanie

5 VDC ± 0,5 V

Spotreba v kľude

25mA

Spotreba v prevádzke

180mA

Mechanické
Rozmery

Šírka: 65mm, Výška: 170mm, Dĺžka: 70mm

Váha

119g

Prostredie
Prevádzková teplota

0 až 50°C

Skladovacia teplota

-40 až 70°C

Maximálne okolné osvetlenie

120000lux

Odolnosť na nárazy

opakované pády z 1,5 m na betón

Prevádzková vlhkosť (nekondenzujúca)

5 až 95%

Elektrostatická odolnosť

±16kV vzduchom

Priemyselné krytie ?

IP42

Ďalšie
Odporúčaný softvér
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