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Zebex Z-3190 BT
Cena brutto

649,00 zł

Cena netto

527,64 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

2001801

Kod producenta

2001801

Opis produktu
Z-3190 BT to bezprzewodowy czytnik typu linear imager znakomity do pracy w handlu oraz w warunkach magazynu.
Pojemny akumulator litowo-jonowy zapewnia nieprzerwaną pracę nawet przez 40 godzin. Gumowe elementy obudowy
zapobiegają przypadkowemu upuszczeniu czytnika oraz chronią przed uszkodzeniami mechanicznymi. Klasa szczelności IP41
gwarantuje niezawodną pracę w takich środowiskach jak biuro, sklep czy magazyn. Czytnik może uruchomić funkcję
zapamiętywania odczytanych kodów w sytuacji utraty komunikacji bezprzewodowej.
Skaner może współpracować z komputerem, drukarką etykiet bądź innymi urządzeniami peryferyjnymi bezpośrednio, bez
stacji bazowej (jeżeli urządzenia te wyposażone są w moduł BT).
Do komunikacji bezpośredniej polecamy zestaw minimalny (czytnik +kabel USB). Zasięg takiego rozwiązania to maksymalnie
100 m (uzależniony od modułu BT) i znakomicie sprawdza się w handlu.
Zestaw minimalny

Do pracy w nieco trudniejszych warunkach zalecany jest zestaw ze stacją dokującą (czytnik+ stacja+ zasilacz +kabel).
Komunikacja Bluetooth w takim rozwiązaniu umożliwia pracę w zasięgu do 75 m od stacji bazowej. W takiej konfiguracji
łatwiejsze i szybsze jest również ładowanie czytnika.
Zestaw zalecany

Dane techniczne
rodzaj czytnika
źródło światła
sposób wyzwalania odczytu
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radiowy linear imager
red LED 617nm
przycisk
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odległość odczytu
minimalna szer. elementu kodu
prędkość odczytu
wzór skanujący
sygnalizacja
wymiary
waga
zasilanie
pobór prądu
zasięg radiowy
temperatura pracy
wilgotność otoczenia
bezpieczny upadek
dostępne interfejesy
odczyt kodów
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max 320mm
0,07 mm (3mil, Code39)
330 skanów/s
b.d.
dźwiękowa i optyczna
147 x 62 x 114,5 mm
200 g
5V
max 700 mA
do 75m
od 0 do 50° C
względna 5-95%
1,5 m
KB, USB
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