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BBeevveezzeettőő  
A képalkotó technológián alapuló vonalkód olvasók 
gyártásában piacvezető az amerikai Honeywell cég, 
amelynek legnagyobb számban értékesített terméke a 
lineáris képalkotó technológiájú 3800g vonalkód olvasó. 
Az olvasóban a CCD érzékelők új generációját használják. 
A 3800g a korábbi HHP IT3800 legújabb változata, 
amelyben már a legújabb Adaptus 5.0 képalkotó 
technológia került alkalmazásra. 

A 3800g jelenleg a leggyorsabb olvasási és adatátviteli 
sebességgel rendelkező vonalkód olvasó a CCD alapú 
vonalkód olvasók között.    

A 3800g lineáris képalkotó jól olvassa a kisméretű sűrű vagy a rossz minőségű 
vonalkódokat, de legfontosabb tulajdonsága az extrém gyors adatátviteli sebesség 
billentyűzeten vagy USB HID interfészen keresztül, amely hosszabb vonalkódok például 
EAN128-GS1 Databar használatánál előnyös.  

Az olvasó különleges tulajdonsága, hogy átkapcsolható egy úgynevezett „Auto-Scan” 
üzemmódba, amikor is az olvasást indító „trigger” gomb megnyomása nélkül, 
folyamatosan pásztáz, így használata kényelmesebb. A 3800g lineáris olvasó 5 év 
jótállással kerül forgalomba.  

FFőőbbbb  jjeelllleemmzzőőii  
♦♦♦    5 éves jótállási idő, amely kiterjeszthető a „Egyszerű Szerviz” elnevezésű 

szervizszolgáltatással. Ez a normál átlagban 10 napos javítási időt 1 napra 
csökkenti és a véletlen balesetekből eredő töréskárokra is fedezetet nyújt 

♦♦♦    A 3800g olvasó 1,5 méterről többször leejthető kemény padlóra, károsodás nélkül 

♦♦♦    Nagyobb olvasási teljesítmény. Az 3800g olvasó sebessége akár a 270 olvasást is 
eléri másodpercenként 

♦♦♦    „Auto-Scan” üzemmód: a 3800g trigger gombjának lenyomása nélkül 
automatikusan pásztáz és olvas, így gyorsabb és kevésbé fárasztó használata 

♦♦♦    GS1 Databar kód olvasása. Az 3800g felismeri és olvassa az új GS1 Databar 
kódokat 

♦♦♦    Magyar és más nemzetközi billentyűzet nagy sebességű támogatása. A 852 
kódlaphoz történő hozzáférés nélkülözhetetlen a magyar ékezetes billentyűzeten 
dolgozó felhasználók számára. 
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Kereskedelem 
 

 Kis és nagykereskedelem, logisztika és 
szállítmányozás 

 gyártás, elektronikai ipar  
 

33880000gg  tteecchhnniikkaaii  ppaarraamméétteerreekk  
 

Jótállás - garancia  5 év 
Szín: Fehér vagy fekete 
Fényforrás: 630nm LED és 3648 érzékelőből álló lineáris imager  
Pásztázási sebesség: 270 pásztázás másodpercenként  
Olvasási távolság: 1,3…46 cm,  
Olvasási szélesség: 13 mil vonalkód esetén 31,8 cm 
Legkisebb felbontás: 3 mil 
Olvasási szög  dőlésszög: +/- 65 fok, billenésszög /- 65 fok 
Súlya: 158,8 gramm  
Méret: Szélesség: 7,9 cm Magasság: 15 cm Hossz: 11,2 cm 
Vonalkódok: Codabar, Code 39 PARAF, Interleaved 2 of 5, Straight 2 of 5 

Industrial, Matrix 2 of 5, Code 11, Code 93, Code 128, 
UPC, EAN/JAN, China Postal Code, GS1 DataBar. 2005 
Sunrise/GTIN compliant, and ISBT 128  

Működési hőmérséklet: 0°C..+50°C 
Ütésállóság: 150 cm magasról kemény felületre többször leejthető 
Tápfeszültség igénye: 4,5-5,5V és a True RS232 változat esetén 4,5-12V 
Fogyasztás: 86 - 235 mA True RS232 változat:  65 – 145 mA 
Interfészek: Integrált interfész az alábbi berendezésekhez:  

3800GX4E True RS232C, PS/2 billentyűzet, USB és IBM46XX 
3800GX4E TTL RS232C, PS/2 billentyűzet, USB 

Nyomtatási kontraszt: Legalább 20% kontrasztos 1D vonalkódot olvas  
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