Honeywell YouJie HF600 stolní všesměrová 1D/2D čtečka čárových kódů,
USB, černá
Honeywell YouJie HF600 je všesměrová vertikální čtečka 1D a 2D kódů. Čtečka je vysoce funkční s vynikajícím poměrem ceny a výkonu. Čtečka YouJie
HF600 je vybavena špičkovou technologií s vysokým výkonem čtení.
Pro nejlepší možné použití lze změnit úhel čtečky na tři možné
pozice. Automatický úsporný režim se spustí, jakmile není
čtečka chvíli používána. Tím se prodlužuje její životnost, chrání
životní prostředí a šetří peníze. Technologie inteligentního
osvětlení se třemi nastavitelnými možnostmi osvětlení,
osvětlení čtečky je optimalizováno pro vynikající 2D skenovací
výkon a vysokou toleranci pohybu. Přepínání pro mobilní
skenování jediným tlačítkem umožňuje optimální skenování 2D
čárových kódů na mobilních telefonech, zvýšení efektivity a
spokojenosti zákazníků. Ideální použití čtečky YouJIe HF600 je
pro pultovou aplikaci v lékárnách, buticích a menších
supermarketech. Chytrý čtecí engine má snadno nastavitelnou
citlivost a proto je ideální pro čtení a sbírání tištěných čárových
kódů, rozpoznávání kódů pro slevové a speciální nabídky,
stejně jako i čtení elektronických zákaznických karet z displejů
smartphonů. Čtečku Youjie HF600 lze použít se všemi
konektory jako jsou USB, RS232 a KBW v jednom přístroji, což
znamená, že je flexibilní při přenosu dat.

Klíčové vlastnosti čtečky Honeywell Youjie HF600:

Ergonomický design
Přepínač pro mobilní skenování
Režim spánku s aktivací IR
Technologie inteligentního osvětlení
Vynikající poměr cena výkon
Komunikační rozhraní: USB, RS232 a KBW
Čte všechny běžné 1D a 2D kódy
Úhel čtečky lze nastavit do tří rúzných poloh
Ideální použití pro pultovou aplikaci v lékárnách, buticích a menších supermarketech
Také umí číst čárové kódy elektronických zákaznických karet z displejů smartphonů, nebo kódy pro slevové a speciální nabídky

Technický popis
Funkcionalita a ovládání
Komunikační rozhraní

USB

Symboliky 1D čárových kódů

všechny standardní typy 1D-kódů

Symboliky 2D kódů

všechny standardní typy 2D-kódů

Optické
Světelný zdroj

viditelná červená LED 617 nm

Minimální kontrast kódu

35%

Elektrické
Napájení

5 VDC ± 0,5 V

Spotřeba v klidu

0.45W

Spotřeba v provozu

2W

Mechanické
Rozměry

Šířka: 98.2mm, Výška: 170mm, Délka: 87.4mm

Váha

340g

Barva

černá

Prostředí
Provozní teplota

0 až 40°C

Skladovací teplota

-40 až 60°C

Maximální okolní osvětlení

100000lux

Odolnost na nárazy

pád z 1 m na beton

Skladovací vlhkost (nekondenzující)

0 až 95%

Ostatní
Certifikace
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