Datalogic QuickScan, bezdrôtová čítačka, KIT: USB, BT, 1D/2D, základna
Datalogic QuickScan QBT2430 je bezdrôtová čítačka s priestorovým 2D snímaním, odolným telom, vybavená presným zameriavacím systémom.
Poskytuje tak rýchle a spoľahlivé skenovanie za prijateľnú cenu.
Snímač čiarových kódov QuickScan od spoločnosti Datalogic je
vybavený novým osvetlením a zameriavacím systémom. Bol
vyvinutý tak, aby prispel k zníženiu "vizuálneho" stresu
pracovníka počas skenovania. Skladá sa z tmavo červeného
osvetlenia v kombinácii s dvoma modrými LED trojuholníkmi,
ktoré ukazujú cielene na čiarový kód. Vďaka tejto technológii
snímač čiarových kódov prispieva k nízkej únave očí a
zabezpečuje najvyššiu efektivitu obsluhy. Zároveň dokáže čítať
2D kódy z displeja mobilných telefónov a tabletov.
Prevádzková teplota snímače čiarových kódov Datalogic
QuickScan je 0 ° C až 50 ° C, odolnosť voči pádu 1,5 m a trieda
krytia IP42.

Aplikácia:
Snímač čiarových kódov Datalogic QuickScan je využiteľný v maloobchode a skladoch, ale rovnako aj v bankách, na poštách aj na úradoch
.
Kľúčové vlastnosti
: jednoduchá, užívateľsky prívetivá obsluha, vymeniteľná dlhotrvajúci batér
ie bezdrôtová technológia Bluetooth® s dosahom až 2
5 m mechanizmus západky zaisťuje čítačku v základni a poskytuje tak stabilitu pri použití na vo

Technický popis
Funkcionalita a ovládanie
Indikácia

LED, Datalogic Green Spot technologie, bzučiak

Komunikačné rozhranie

USB

Symboliky 1D čiarovych kódov

všetky štandardné typy 1D-kódov, UPC/EAN/JAN

Symboliky 2D kódov

Data Matrix, Aztec, MaxiCode, QR code, GS1 DataBar Composite Code, PDF417, MicroPDF417, Micro QR
Code

Bezdrôtová komunikácia

Bluetooth®

Vlastnosti WPAN

Bluetooth® Class II v3.0 2.4 GHz

Optické
Svetelný zdroj

modrá LED, červená LED 610-650 nm

Hĺbka čítacieho poľa ?

50-350 mm

Rozlíšenie

4 mil

Minimálny kontrast kódu

25%

Maximálny šikmý uhol

60°

Maximálny uhol sklonu

65°

Snímač čiarových kódov

2D Imager

Elektrické
Hlavná batéria

Dobíjateľná Li-Ion batéria 1400 mAh

Mechanické
Rozmery

Šírka: 163mm, Výška: 91mm, Dĺžka: 41mm

Váha

200g, 230 g základna

Prostredie
Prevádzková teplota

0 až 50°C

Skladovacia teplota

-40 až 70°C

Maximálne okolné osvetlenie

100000lux

Odolnosť na nárazy

opakované pády z 1,5 m na betón

Skladovacia vlhkosť (nekondenzujúca)

5 až 95%

Elektrostatická odolnosť

±15kV vzduchom

Priemyselné krytie ?

IP42

Ďalšie
Štandardné príslušenstvo ?
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