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  HHoonneeyywweellll  33220000  vvoonnaallkkóódd  oollvvaassóó  
  
  
BBeevveezzeettőő  

A képalkotó technológián alapuló vonalkód olvasók (amelyben a 
CCD érzékelők új generációját használják) gyártásában 
piacvezető, az amerikai Honeywell cég, amelynek 
legegyszerűbb terméke a lineáris képalkotó technológiájú 3200 
vonalkód olvasó.  

A gyártó a 3200 vonalkód olvasót elsősorban a kis forgalmú 
kereskedelemi egységeknek szánja a kedvező árú, ugyanakkor 
technikailag magas színvonalú készüléket. Fő jellemzője a kis 
méret, és az igen kedvező ár. Ezáltal vonalkód-technikai 
beruházásunk hónapok alatt megtérül, ha még papír alapú 
azonosításról átállunk a vonalkód alapú azonosításra.  

Az olvasó különleges tulajdonsága, hogy átkapcsolható egy úgynevezett „Auto-Scan” 
üzemmódba, amikor is az olvasást indító trigger gomb megnyomása nélkül, 
folyamatosan pásztáz, ezáltal téve kényelmesebbé és gyorsabbá a felhasználók 
munkáját. 

A 3200 lineáris olvasó 2 év jótállással kerül forgalomba.  

 

 

FFőőbbbb  jjeelllleemmzzőőii  
♦♦♦    A Honeywell 3200 olvasó 1,2 méterről többször leejthető kemény padlóra, 

károsodás nélkül 

♦♦♦    Nagyobb olvasási teljesítmény. Az 3200 olvasó sebessége akár 200 olvasás 
másodpercenként 

♦♦♦    „Auto-Scan” üzemmód: a 3200 trigger gombjának lenyomása nélkül automatikusan 
pásztáz és olvas, így gyorsabb és kevésbé fárasztó a vonalkód olvasás 

♦♦♦    GS1 Databar kód olvasása. Az 3200 felismeri és olvassa az új GS1 Databar 
kódokat,  

♦♦♦    Magyar és más nemzetközi billentyűzet támogatása. A 852 kódlaphoz történő 
hozzáférés nélkülözhetetlen a magyar ékezetes billentyűzeten dolgozó felhasználók 
számára. 
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JJaavvaassoolltt  aallkkaallmmaazzáássii  tteerrüülleetteekk  
 

Kereskedelem 
 

 Kis forgalmú kiskereskedelmi egységek 
számára, pénztárgépek melletti vonalkód 
olvasásra 

 
 

33220000  tteecchhnniikkaaii  ppaarraamméétteerreekk  
 

Jótállás - garancia  2 év 
Szín: Fehér vagy fekete 
Fényforrás: 630nm vörös LED és 2048  érzékelőből álló lineáris imager  
Pásztázási sebesség: 200 pásztázás másodpercenként  
Olvasási távolság: 1,3…25 cm,  
Olvasási szélesség: 13 mil vonalkód esetén 11 cm 
Legkisebb felbontás: 4 mil  
Olvasási szög  dőlésszög: +/- 55 fok, billenésszög /- 55 fok 
Méret: Szélesség: 6,8 cm Magasság: 15,2 cm Hossz: 9,5 cm 
Súlya: 143 gramm  
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 

Működési hőmérséklet: 0°C..+50°C 
Ütésállóság: 120 cm magasról kemény felületre többször leejthető 
Tápfeszültség igénye: 4,5-5,5V  
Fogyasztás: 86 - 235 mA  
Interfészek: Integrált interfész az alábbi berendezésekhez:  

True RS232C, PS/2 billentyűzet, USB  
Nyomtatási kontraszt: Legalább 30% kontrasztos 1D vonalkódot olvas  
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