
Symbol / Motorola LS1203
Kézi szkenner, általános használatra, 1 dimenziós kódok olvasására

A Motorola/Symbol LS1203-as kézi vonalkód olvasó, a 
népszerű LS1908-as "Cobra" utódja. 100 scan/sec olvasási 
sebességének, 25,4 cm-es max. olvasási távolságának 
köszönhetően jól alkalmazható kiskereskedelmi, irodai és 
egészségügyi alkalmazásoknál.
A Motorola/Symbol célja egy olyan kézi olvasó kifejlesztése 
volt, mellyel a kis forgalmú kereskedelmi egységeket 
kompromisszumok nélkül ki tudja szolgálni, hiszen kedvező ára 
ellenére, magas technikai színvonalat képvisel. Ütésálló 
műanyag ABS házát úgy képezték ki, hogy fogása kellemes 
legyen és károsodás nélkül bírja a kemény padlóra való leejtést 
akár 1,5 m magasságból. 
Az olvasó valamennyi egydimenziós vonalkódot felismeri, 
felprogramozása után pedig a beállításokat a Flash 
memóriában tárolja. Ugyanitt helyezkedik el az olvasót 
működtető program, a "firmware", amely szükség szerint 
frissíthető, így az olvasó tudását egy új kódtípus bevezetésekor 
átprogramozhatjuk.

Különleges tulajdonsága, hogy átkapcsolható egy úgynevezett 
"Auto-Scan" üzemmódba, amikor is az olvasást indító gomb 
megnyomása nélkül, folyamatosan pásztáz, ezáltal téve 
kényelmesebbé és gyorsabbá a felhasználók munkáját. A 
felhasználót segíti az olvasó által kibocsátott hang- és 
fényjelzés, valamint az olvasó tetején elhelyezett kétszínű LED.
Csatlakoztathatóság szempontjából széles a választék, 
rendelhető billentyűzetes, soros (RS232), USB interfésszel is. 
A Motorola/Symbol LS1203 vonalkód olvasó 3 év garanciával 
rendelkezik.

Főbb jellemzők
- Akár 25 cm-es olvasási távolság
- Kiváló olvasási tulajdonság, 100 olvasás/sec.
- Multi-Interfész: USB, billentyűzet, RS232

- Minden elterjedt 1 dimenziós vonalkódot olvas
- A sikeres olvasást hang és fény jelzi
- 1,5 méterig ütésálló műanyag ház
- 3 év garancia
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Symbol / Motorola LS1203 Technikai paraméterek
Műszaki paraméterek, olvasó:
Olvasó mérete: 18 * 62 * 60 mm
Olvasó súlya: 122 g
Szín: Fekete, Fehér
Alkalmazói környezet:
Működési hőmérséklet: 0 C° - 50 C° (tárolási: -40 C° - 70 C°)
Páratartalom: 5-95 %
Ütésállóság: ellenáll az 1,5 m-ről történő leejtésnek is
ESD érték: 15 kV 
Optikai paraméterek:
Olvasási technológia: Lézer
Olvasási sebesség: 100 /sec
Olvasási távolság: 0-254 mm
Kontraszt: 30 %
Fényforrás: 650 nm vörös fény
Olvasás vissza jelzése: Hang, Led
Támogatott vonalkódok:
1D kódok: Minden elterjedt 1 dimenziós vonalkódot olvas (pl. EAN13, CODE128)
Egyéb adatok:
Interfesz: USB, RS 232 (soros), PC AT-PS2 billentyűzet
Környezeti besorolás: China RoHS, EU RoHS
Lézer besorolás: Caution Laser Radiatio
Garancia: 3 év, mely kábeltörésre nem vonatkozik!
Csomag tartalma: vonalkódolvasó, adatkábel, dokumentáció
Felhasználási területek: Kis- és nagykereskedelmi környezetben termékek azonosítására

Logisztikai, kórházi és laboratóriumi alkalmazásokra
Elektronikai alkatrészek, áramkörök azonosításához
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