Zebex Z-6910 všesměrový pultový snímač čárových kódů, bi-optický, USB
Zebex Z-6910 je nejvýkonnější pultový snímač čárových kódů vhodný do náročných, vysokoobjemových aplikací v maloobchodě, přičemž zajišťuje
nepřetržitý provoz i nízké náklady na údržbu. Čtení čárových kódů zajišťují dva horizontální všesměrové laserové snímače a dva vertikální
všesměrové laserové snímače. Všechny modely mají možnost připojení obvodu EAS, verze Z-6910MS má navíc vestavěnou váhu.
Svou brilantní přesností a širokými
snímacími úhly vyniká bi-optický pultový
snímač čárových kódů Zebex Z-6910 v
maloobchodních prostředích s velkým
provozem, jako jsou pokladny velkých
supermarketů. Díky čtení kódů na první
průchod může pokladní obsluha snímat
položky bez nutnosti neustálého
přestavování pozic snímače. Mnohem
vyšší rychlostí načítání kódů zboží vám
pomůže Z-6910 dosáhnout podstatně
lepší produktivity a efektivity pokladen.

Hlavní vlastnosti pultového bi-optického snímače čárových kódů Zebex série Z-6910
Bi-optická technologie nejvyšší třídy
Excelentní čtení kódu
Vizuální diagnostika pomocí LED
Snadná konfigurace a upgradovatelnost na místě
Moderní design laserového paprsku
Indikace chyb pro rychlé a snadné odstraňování problémů
Možnosti připojení EAS / zadní připojení pro více rozhraní (klávesnicové, RS232, USB)

Video k produktu:
YOUTUBE='3hG699l0mJI'
Výkon a vlastnosti pultového snímače Z-6910:
YOUTUBE='6fbOsYzt02E'

Technický popis
Funkcionalita a ovládání
Indikace

Two-color LED (blue & red); 2 LED DOT matrix (5×7), Programmable tone & beep time

Komunikační rozhraní

OPOS, klávesnicové, RS232, USB, USB-HID, USB-VCP, IBM-46xx

Symboliky 1D čárových kódů

všechny standardní typy 1D-kódů

Optické
Světelný zdroj

viditelná červená LED 650 nm (2x duální VLD, celkem 4 laserové diody)

Hloubka čtecího pole ?

0 ~ 180 mm (horizontal, 13 mil), 0 ~ 250 mm (vertical, 13 mil)

Rychlost čtení

3200 scan/sec horizontal & 3200 scan/sec vertictal

Rozlišení

4 mil horizontal; 5 mil vertical

Minimální kontrast kódu

45%

Snímací rastr

40 řádků horizontálně, 40 řádků vertikálně

Elektrické
Napájení

100-240V, 1.5A, 50-60Hz

Mechanické
Rozměry

Šířka: 292mm, Výška: 246mm, Délka: 353mm

Váha

6.87kg

Prostředí
Provozní teplota

0 až 40°C

Skladovací teplota

-40 až 70°C

Provozní vlhkost (nekondenzující)

5 až 90%

Ostatní
Certifikace

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/

Laser Class 2 (IEC 60825-1), EN55022, CE, FCC Part 15, VCCI, RoHS, BSMI

