Symbol / Motorola LS2208
Kézi/állványos szkenner, általános használatra, 1 dimenziós kódok olvasására

A Motorola/Symbol LS2208-as olvasója két korábbi típust vált
fel, egyesítve elődeinek kedvező árfekvését, strapabíróságát és
jó olvasási tulajdonságait. Ideális lehet kereskedelmi
rendszerek mellett olyan munkahelyekre, ahol a kis méret és
súly, valamint a nagy megbízhatóság egyaránt elengedhetetlen
követelmény.
100 olvasás/sec sebességének és 43 cm-es maximális olvasási
távolságának köszönhetően nemcsak a kisebb boltok
kasszáinál
történő
azonosítást
teszi
egyszerűvé
és
zökkenőmentessé,
de
kiválóan
alkalmazható
nagy
bevásárlóközpontokban, vagy könnyűipari alkalmazásokban is.
A beolvasást indíthatja a különleges két ujjal is használható
nyomógombbal, de intelligens állványába helyezve az olvasó
automatikusan átvált folyamatos, prezentációs, azaz kéz nélküli
üzemmódba is.

A felhasználót segíti az eszköz által kibocsátott hang- és
fényjelzés, valamint az olvasó tetején elhelyezett kétszínű LED.
Csatlakoztathatóság szempontjából széles a választék,
rendelhető billentyűzetes, soros (RS232), USB interfésszel is.
Ütésálló műanyag ABS házát úgy képezték ki, hogy fogása
kellemes legyen és károsodás nélkül bírja a kemény padlóra
való leejtést is akár 1,5 m magasságból.
A Symbol LS2208 vonalkód olvasó 5 év garanciával rendelkezik.

Főbb jellemzők
- Akár 43 cm-es olvasási távolság
- Kiváló olvasási tulajdonság, 100 olvasás/sec
- Multi-interfész: USB, RS232, billentyűzet, WEDGE & Wand emuláció
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Minden elterjedt 1 dimenziós vonalkódot olvas
A sikeres olvasást hang és fény jelzi
1,5 méterig ütésálló műanyag ház
5 év garancia
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Symbol / Motorola LS2208 Technikai paraméterek
Műszaki paraméterek, olvasó:
Olvasó mérete:
Olvasó súlya:
Szín:
Alkalmazói környezet:
Működési hőmérséklet:
Páratartalom:
Ütésállóság:
Optikai paraméterek:
Olvasási technológia:
Olvasási sebesség:
Olvasási távolság:
Olvasási szög:
Kontraszt:
Fényforrás:
Olvasás vissza jelzése:
Külső fényérzékenység:
Támogatott vonalkódok:
1D kódok:
Egyéb adatok:
Interfesz:
Környezeti besorolás:
Lézer besorolás:
Garancia:
Csomag tartalma:
Felhasználási területek:

63 * 152 * 84 mm
146 g
Fekete, Fehér
0 C° - 50 C° (tárolási: -40 C° - 70 C°)
5 - 95 %
ellenáll az 1,5m-ről történő leejtésnek is
Lézer
100 /sec
5 mil Code 39: 60-152,5 mm, 7,5 mil Code 39: 38-254 mm, 10 mil Code 39: 254-142,5 mm, 10 mil UPC 39: 0430 mm, 20 mil Code 39: 0-585 mm, 40 mil Code 39: 0-760 mm
30 - 65 °
20 %
650 nm vörös fény
Hang, Led
beltéri körülmények között használt mesterséges fényforrások nem rontják az olvasási paramétereket
Minden elterjedt 1 dimenziós vonalkódot olvas (pl. EAN13, CODE128)
USB, RS 232 (soros), PC AT-PS2 billentyűzet, IBM 46XX, Wand Multi-interfész
China RoHS, EU RoHS
IEC 60825-1 Class 2, CDRH Class II, Caution Laser Radiatio
5 év, mely kábeltörésre nem vonatkozik!
vonalkódolvasó, állvány, adatkábel, dokumentáció
Kis- és nagykereskedelmi környezetben termékek azonosítására
Logisztikai, kórházi és laboratóriumi alkalmazásokra
Elektronikai alkatrészek, áramkörök azonosításához
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