Opticon RS-2006 Ring Scanner
Malá ale šikovná! Čtečka na prst Opticon RS-2006. Potřebujete při práci obě ruce volné a přitom skenovat čárové kódy? Potom jste zde správně.
Firma Opticon rozšířila své portfolio o miniaturní laserovou čtečku RS-2006 zasazenou do hands-free držáku k upevnění na prst. Díky
komunikačnímu rozhraní USB a Bluetooth 4.0 lze čtečku používat kdekoliv a připojit k jakémukoliv operačnímu systému jako je Windows, Android
nebo Apple.
Říká se, že co je malé, to je hezké. Miniaturní čtečka 1D
čárových kódů Opticon RS-2006 je ale ještě navíc výkonná a
praktická. A dokonce nejlehčí a nejmenší. Sada RS-2006 je
určena na pravou i levou ruku a skládá se z miniaturní čtečky,
která je integrována do ergonomického držáku, který se upevní
na prsty pomocí stahovacího pásku. Tlačítko spoušte je
umístěné u palce. Po nasazení čtečky na prst se ujistěte, zda
dosáhnete palcem na tlačítko spouště. V případě potřeby lze
snadno čtečku z držáku vyndat a používat samostatně. Díky
své malé velikosti, váze a ceně je čtečka RS-2006 mezi
zákazníky velmi oblíbenou.

Klíčové vlastnosti čtečky Opticon RS-2006:

hands-free řešení
čtečka 1D čárových kódů
vhodná na pravou i levou ruku
jednoduché párování s Bluetooth
nejmenší a nejlehčí laserová čtečka integrovaná v hands-free držáku na trhu
průmyslové krytí IP42
výdrž baterie až 12 hodin
kvalitní laserový snímač
jednoduché nastavení
rychlost čtení 100 skenů za vteřinu
pro použití v dopravě, logistice, skladech, výrobě i maloobchodě

Obsah balení a párování s Android:
YOUTUBE='GC_tmuA1Huk'
Přečtěte si na našem blogu, kde tento snímač čárových kódů můžete využít

Technický popis
Funkcionalita a ovládání
Komunikační rozhraní

USB, Bluetooth 4.0

Symboliky 1D čárových kódů

všechny standardní typy 1D-kódů

Paměť

512kb RAM, Flash 1 MB

Typ CPU

32-bit RISC

Operační systém

proprietární

Optické
Světelný zdroj

viditelná červená LED 650 nm

Rychlost čtení

100scan/s

Snímač čárových kódů

Laser

Elektrické
Hlavní baterie

Dobíjitelná Li-Ion baterie 240 mAh, 3,7V

Mechanické
Rozměry

Šířka: 54mm, Výška: 45mm, Délka: 62mm

Váha

42g

Materiál

ABS plast

Barva

černá

Prostředí
Provozní teplota

0 až 40°C

Skladovací teplota

-20 až 60°C

Maximální okolní osvětlení

4000lux

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 30 min

Ostatní
Certifikace

CE, FCC, RoHS, JIS-C-6802 Class 2, IEC 60825-1: Class 2

Záruka ?

1 rok

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395
+420 222 562 444
+420 737 274 952
codeware@codeware.cz
https://eshop.codeware.cz/

