
Datalogic QuickScan 2100 Mobile
Kézi/állványos szkenner, általános használatra, 1 dimenziós kódok olvasására

A Datalogic QuickScan Mobile egy belépő szintű vezeték nélküli 
CCD-s vonalkódolvasó. A mobil szkennert kis mérete és súlya, 
kiváló ergonómiai kivitele teszi alkalmassá a mindennapi, akár 
folyamatos használatra. Ütésálló műanyag ABS házát úgy 
képezték ki, hogy bírja az akár 1,5 méterről való leejtést is.

Ez a CCD-s olvasó kiválóan alkalmas POS alkalmazásokhoz, 
leltározáshoz, árellenőrzéshez és árufeltöltéshez egyaránt. 
Megbízhatóság és tartósság jellemzi a lézeres olvasókkal 
szemben és gondoskodik a gyors és hatékony olvasásról. Multi 
interfésszel rendelkezik, így használható USB, RS-232, 
billentyűzet, Wedge&Wand emuláción keresztül is a megfelelő 
kábel kiválasztásával.

A QuickScan Mobile alkalmas a Datalogic STAR-System 
használatára, ami a piac legbiztonságosabb és megbízhatóbb 
rádiós rendszere a 433/910 MHz tartományban. Ez egy gyors 
és könnyen telepíthető WiFi hálózat.

A QuickScan Mobile olvasó 12 méteres távolságból is 
működőképes, ezzel széles munkaterületet biztosít szemben a 
kábeles olvasókkal, miközben biztonságosabbá és 
hatékonyabbá is teszi a munkát. A készülék Bach Mode-ban is 
használható, amely az adatok gyűjtését teszi lehetővé akkor, 
amikor a bázisállomás hatótávolságán kívül tartózkodik a 
felhasználó. Visszatérve a hatókörbe a gyűjtött adatokat 
automatikusan átküldi a számítógép felé. A QuickScan Mobile 
töltés közben is használható, folyamatos olvasási módban a 
dokkolóba helyezve. 

A teljes körű konfigurálást a Datalogic Aladdin szoftveren 
keresztül végezhetjük könnyedén, egy jól kezelhető 
felhasználóbarát felületen. A program díjmentesen letölthető a 
Datalogic honlapjáról. Az olvasó 3 év garanciával rendelkezik!

IP30IP30

Főbb jellemzők
- Akár 27 cm-es olvasási távolság
- ~20.000 olvasás egy töltéssel
- Datalogic STAR vezeték nélküli kapcsolódási rendszer: ~12 

méteres hatótávolság
- Batch mód: a beolvasott adatok tárolása hatókörön kívül

- GreenSpot funkció: a felhasználót segíti az olvasó által a kódra vetített 
zöld fény sikeres olvasás esetén

- Minden elterjedt 1 dimenziós vonalkódot olvas
- Többféle interfész lehetőség: USB, billentyűzet, RS-232 (soros)
- 1,5 méterig ütésálló műanyag ház
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Datalogic QuickScan 2100 Mobile Technikai paraméterek
Műszaki paraméterek, olvasó:
Olvasó mérete: 90 * 171 * 68 mm
Olvasó súlya: 189 g
Szín: Fekete, Fehér
Készenléti idő: egy feltöltéssel ~20.000 olvasás
Áramforrás: Lithium-Ion elem 700 mAh
Töltési idő: Max. 6 óra
Műszaki paraméterek, dokkoló:
Dokkoló mérete: 130 * 80 * 90 mm
Dokkoló súlya: 181 g
Státuszled: piros (elem töltés), zöld (elem töltése kész), sárga (töltésadat)
Alkalmazói környezet:
Működési hőmérséklet: 0 C° - 40 C° (tárolási: -20 C° - 70 C°)
Páratartalom: 0 - 95 %
Víz- és részecske lezáródási érték: IP30 
Ütésállóság: ellenáll az 1,5m-ről történő leejtésnek is
Optikai paraméterek:
Olvasási technológia: CCD
Olvasási sebesség: 235 /sec
Olvasási távolság: 5 mils: 35-105 mm, 7,5 mils: 15-135 mm, 10 mils: 5-170 mm, 13 mils: 10-215 mm, 20 mils: 10-270 mm
Olvasási felbontás: 0,100 mm / 4 mils
Olvasási szög: 30 - 75 °
Kontraszt: 25 %
Fényforrás: 630-670 nm, vörös led
Olvasás vissza jelzése: Hang, Led, Fény - Green Spot
Külső fényérzékenység: beltéri körülmények között használt mesterséges fényforrások nem rontják az olvasási paramétereket
Rádió kommunikáció:
Rádiófrekvencia: 433,92 Mhz
Hatótávolság nyílt térben: 12m
Támogatott vonalkódok:
1D kódok: Minden elterjedt 1 dimenziós vonalkódot olvas (pl. EAN13, CODE128)
Egyéb adatok:
Interfesz: USB, RS 232 (soros), PC AT-PS2 billentyűzet, Wand Multi-interfész
Környezeti besorolás: China RoHS, EU RoHS
Lézer besorolás: IEC 60825-1 Class 2, CDRH Class II, Caution Laser Radiatio
Garancia: Az olvasóra 3, az akkumulátorra 1 év garancia.
Csomag tartalma: vonalkódolvasó, dokkoló/állvány, adatkábel, dokumentáció
Felhasználási területek: POS rendszerek

Kereskedelmi, irodai alkalmazások
Egészségügy, kórház és laboratórium
Raktározás, árukiadás, áruátvétel
Utazás, vendéglátás, biztonsági alkalmazás
Könnyű ipari alkalmazások
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