CipherLab 1504A čtečka 2D kódů, černá (bez kabelu a stojánku)
Kompaktní, ergonomicky tvarovaná a rychlá čtečka 1D čárových kódů a 2D kódů s možností stojánku 3v1 pro různé metody snímání.
Tato čtečka čárových a 2D kódů umožňuje díky své nízké váze a ergonomičnosti načítat údaje ze vzdálenosti
od 2 do 57 cm rychle, přesně a pohodlně, směnu za směnou, v libovolném pracovním prostředí. Připočtete-li
konstrukci s garantovanou odolností pro pády z výšky 1,2 m na beton, je čtečka CipherLab 1504A spolehlivou a
dobrou volbou pro výběr čtečky čárových kódů a 2D kódů.

Hlavní přednosti čtečky čárových a 2D kódů CipherLab 1504A
nízká hmotnost a ergonomický tvar
dokáže snímat čárové a 2D kódy od 2 cm do 57 cm
inovativní 3-polohový stojánek pro umístění na stole nebo na zdi
odolá opakovaným pádům z výšky 1,2 m na betonový povrch
podpora mnoha jazyků a symbolik čárových kódů
nastavovací program ScanMaster s velmi pokročilými možnostmi nastavení čtečky je přiložen zdarma ke každému přístroji

Stojánek pro různé metody snímání
stolní snímání
odkládací stolní držák
montáž na zeď

Technický popis
Funkcionalita a ovládání
Symboliky 1D čárových kódů

všechny standardní typy 1D-kódů

Nastavování

pomocí speciálních čárových kódů, pomocí ScanMaster utility

Symboliky 2D kódů

všechny standardní typy 2D-kódů

Optické
Světelný zdroj

viditelná červená LED 625 nm

Rychlost čtení

60scan/s

Snímač čárových kódů

2D Imager

Minimální hodnota PCS

30%

Elektrické
Spotřeba v klidu

22mA

Spotřeba v provozu

150mA, max. 250 mA

Mechanické
Váha

154g

Barva

černá

Prostředí
Provozní teplota

0 až 50°C

Skladovací teplota

-20 až 60°C

Relativní vlhkost (nekondenzující)

5 až 95%

Maximální okolní osvětlení

100000lux

Odolnost na nárazy

pád z 1,2 m na beton

Elektrostatická odolnost

±8kV kontaktně, ±15kV vzduchem

Průmyslové krytí ?

IP30

Ostatní
Certifikace

BSMI, CE, RCM, FCC, IC, KCC

Záruka ?

3 roky
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