Opticon OPI-3301i bezdrátová čtečka 1D/2D kódů, BT, černá, jen čtečka
Bezdrátová čtečka OPR-3301 je kompaktní ruční laserová čtečka 2D kódů, která komunikuje s ostaními zařízeními pomocí bezdrátového rozhraní
Bluetooth. Je vybavena agresivním snímacím enginem, díky tomu poskytuje rychlé a přesné skenování. OPR-3301 bezproblémově snímá čárové kódy
s nízkým kontrastem i kódy s vysokou hustotou.
Bezdrátová čtečka OPR-3301 je speciálně navržena pro ergonomické snímání.
Díky pistolové rukojeti a malé váze přirozeně padne do ruky, což umožňuje
pohodlné používání po celý den.

OPR-3301 využívá technologii Bluetooth, která umožnuje snímat data a okamžitě je předávat do systému, popřípadě, když je zařízení mimo dosah,
uložit nasnímané čárové kódy do paměti a odeslat je později. Tím se zabrání ztrátě dat a zvýší se efektivita práce.
Odolný kryt čtečky zajišťuje spolehlivý provoz i v náročnějších provozech a poskytuje ochranu před pádem na beton z výšky až 2 metrů.
Jako nadstandardní podporu zákazníkům poskytuje Opticon možnost konfigurace snímače nejen pomocí tištěné nastavovací příručky, ale i pomocí
internetového rozhraní .

Technický popis
Funkcionalita a ovládání
Indikace

LED(červená/zelená/modrá)

Symboliky 1D čárových kódů

všechny standardní typy 1D-kódů

Paměť

1MB DRAM

Symboliky 2D kódů

všechny standardní typy 2D-kódů

Bezdrátová komunikace

Bluetooth®

Vlastnosti WPAN

Bluetooth® Class II v2.0

Optické
Hloubka čtecího pole ?

70-95 mm

Elektrické
Hlavní baterie

Dobíjitelná Li-Ion baterie 1100 mAh, 3,7V

Výdrž hlavní baterie ?

24hod

Doba nabití baterie

3hod

Mechanické
Rozměry

Šířka: 56mm, Výška: 135mm, Délka: 113mm

Váha

132g

Prostředí
Provozní teplota

0 až 50°C

Skladovací teplota

-20 až 60°C

Maximální okolní osvětlení

10000lux

Odolnost na nárazy

pád z 1,5 m na beton

Skladovací vlhkost (nekondenzující)

20 až 85%

Provozní vlhkost (nekondenzující)

20 až 85%

Průmyslové krytí ?

IP42

Odolnost na vibrace

10-100 Hz with 2G for 1h.

Ostatní
Certifikace

CE, FCC, RoHS, IEC 62471 Extempt, EN 60950-1

Záruka ?
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