Datalogic Heron D3130 KIT: snímač 1D kódů, USB, stojan, černý
Luxusní čtečka pro Vaše luxusní podnikání! Nová CCD čtečka Datalogic Heron D3130 byla navržena tak, aby vyhověla všem požadavkům pokladních
systémů. Její předností je tzv. 'instinktivní čtení', kdy lze pomocí zeleného bodu na čárovém kódu ihned kontrolovat správnost jeho přečtení. V ceně je
také praktický stojánek.
Datalogic Heron D3130 je opravdovým šlechticem. Od běžných
čteček se odlišuje nejen pronikavým designem, ale i mnoha
užitečnými funkcemi jako světelnou či zvukovou signalizací,
která i nezkušeného zaměstnance intuitivně navádí k
efektivnímu a rychlému načítání všech běžných 1D kódů. Se
čtečkou Heron 3130 lze pracovat také při jeho umístění ve
stojánku, kde dojde k automatickému přepnutí do režimu
'hands free'. Obsahuje mimo jiné i patentovanou technologii
pro dobré čtení se zpětnou vazbou s rozšířenou funkcí "Green
Spot". Zelený bod může být použit jako "cílené zaměření" a
ukazuje obsluze, kde umístit kód pro rychlejší a intuitivní čtení
kódů. Heron je možno připojit pomocí rozhraní USB, RS232,
EDGE/WAND, samozřejmostí je také možnost připojení k
registračním pokladnám a pokladním POS terminálům. Čtečka
je vhodná do maloobchodu, zejména do obchodu s módou
nebo do specializovaných obchodů. Každá funkce může mít
svůj vlastní zvuk jako: zapnutí, správné přečtení kódu, přechod
do stand-by režimu, error atd. Zákazníci si jistě oblíbí působivý
design a půvab čtečky se zvuky a barevnými světly.

Klíčové vlastnosti čtečky Dalalogic Heron D3130:
stojánek v ceně
vysoká rychlost a kvalita čtení čárových kódů
inovativní design s barevným světlem
polyfonní reproduktor
čtečka vhodná pro POS
funkce Green spot
čtení 1D kódů
CCD snímač
ideální využití v maloobchodě

Obsah balení:
YOUTUBE='NTi8AfCBHIc'

Datalogic Heron D3130 KIT- nastavení přenosu číslic a osvětlení:
YOUTUBE='yvrWoHPsMwA'

Technický popis
Funkcionalita a ovládání
Komunikační rozhraní

klávesnicové, USB, RS232

Symboliky 1D čárových kódů

všechny standardní typy 1D-kódů

Optické
Světelný zdroj

viditelná červená LED 660 nm

Rychlost čtení

270scan/s

Snímač čárových kódů

CCD

Elektrické
Napájení

+5 VDC ±5%

Spotřeba v provozu

300mA

Mechanické
Rozměry

Šířka: 68mm, Výška: 152mm, Délka: 153mm

Váha

150g

Materiál

ABS plast s gumou

Barva

černá

Prostředí
Provozní teplota

0 až 50°C

Skladovací teplota

-20 až 70°C

Maximální okolní osvětlení

100000lux

Odolnost na nárazy

pád z 1,5 m na beton

Provozní vlhkost (nekondenzující)

5 až 90%

Průmyslové krytí ?

IP40

Ostatní
Certifikace

RoHS, IEC 62471 Extempt

Záruka ?

5 let
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