Honeywell 1472g Voyager XP ruční bezdrátová všesměrová čtečka 1D a 2D
čárových kódů se stojánkem, USB, černá
Honeywell Voyager Extreme Performance (XP) 147x, navržený pro maloobchodní prostředí, nabízí vynikající čtecí schopnosti, snadno zachytí i
poškozené či špatně čitelné kódy, bez problémů čte z digitálních obrazovek. Voyager XP 147x je odolnějším a výkonnějším nástupcem předchozí řady
145x. Vyhovuje Evropské tabákové směrnici a čte DotCode!
Odolnější a výkonnější řada Voyager XP 147x je ideální volbou
do náročenějšího maloobchodního prostředí, uplatnění najde
ale všude, kde je třeba spolehlivější řešení.

Čtení kódů z displejů či chytrých telefonů je samozřejmostí. Vysoká přesnost a dobrý čtecí dosah snímače snižuje zátěž pracovníků, umožní jim číst
čárové kódy až na dně vozíku bez ohýbání a ztráty času u pokladny. Voyager XP 147x je zcela zpětně kompatibilní s řadou Voyager 145x a jejím
příslušenstvím - což vede k nižším nákladům na vlastnictví. Codeware doporučuje tuto čtečku pro čtení QR kódů ve školství - dle doporučení MŠMT k
uvádění QR kódů na vysvědčeních a dalších dokladech o vzdělání. - verze 2D.
Klíčové vlastnosti:
rychlejší a lepší možnosti skenování než u předchozí řady
snadno čte i špatně čitelné a poškozené kódy
bezdrátové připojení Bluetooth usnadňuje skenování až do vzdálenosti 30 m
zpětná kompatibilita s příslušenstvím z přechozí řady
skvělý poměr cena/výkon
čte DotCode - verze 2D
podpora QR kódů CZECH v UTF8 - verze 2D
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Technický popis
Funkcionalita a ovládání
Indikace

2x LEDs, beeper

Komunikační rozhraní

USB, RS232, klávesnicové

Symboliky 1D čárových kódů

všechny standardní typy 1D-kódů

Symboliky 2D kódů

DotCode, PDF417, všechny standardní typy 2D-kódů

Bezdrátová komunikace

Bluetooth®

Vlastnosti WPAN

2.4 GHz to 2.5 GHz (ISM Band), Adaptive Frequency Hopping, Bluetooth v4.2, 30 m

Optické
Hloubka čtecího pole ?

5 - 400 mm

Snímač čárových kódů

2D Imager

Elektrické
Hlavní baterie

Li-Ion 2400 mAh

Výdrž hlavní baterie ?

14hod

Doba nabití baterie

4.5hod

Mechanické
Rozměry

Šířka: 62mm, Výška: 173mm, Délka: 82mm

Váha

210g

Barva

černá

Prostředí
Provozní teplota

5 až 40°C Charging, 0-50°C Non-Charging

Maximální okolní osvětlení

100000lux

Odolnost na nárazy

30 pádů z 1,8 m na beton, 1000 otáček v bubnu z 50 cm

Provozní vlhkost (nekondenzující)

0 až 95%

Elektrostatická odolnost

±8kV kontaktně, ±15kV vzduchem

Průmyslové krytí ?

IP42
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