Adatlap

Motorola
MP6000
1D/2D Bioptic pultszkenner

Tulajdonságok


Asztali, kétdimenziós, hatsíkú vonalkód olvasó
kiskereskedelmi felhasználásra




A Motorola MP6000, a Motorola első Bioptic pultszkennerre,
melyet nagy forgalmú kiskereskedelmi egységben történő
használatra fejlesztettek ki. Az új 2D Imager alapú pultszkenner
gyorsaságának köszönhetően több termék olvasható le a
pultoknál, mint a hagyományos lézeres olvasók esetében. A
nagyméretű árucikkek olvasásához kiegészítő Motorola kézi
olvasót csatlakoztathatunk az egységhez. Az MP6000 sorozat
tagjai kompatibilisek az EAS áruvédelmi rendszerekkel, így a
Checkpoint vagy a Sensormatic rendszerrel.

Vonalkód olvasás akár okos telefonról is
Az MP6000 egyaránt képes olvasni a nyomtatott, valamint a
mobiltelefon kijelzőjén, vagy egy számítógép monitorán
megjelenített vonalkódokat is. A mobil tulajdonosok a
telefonjukra letöltött hűség-, vagy pontgyűjtő kártyáik
azonosító kódját, kuponjaikat, beszállókártyájukat, vagy
akármilyen 2D azonosítót maguknál tarthatnak, amit aztán be
tudnak mutatni annál a pénztárnál, vagy ügyfélszolgálati
pontnál, ahol egy MP6000-es géppel dolgoznak.















1D és 2D vonalkódok
olvasása, a készülék képes
gyakorlatilag minden
szabványú kód olvasására
Irány független olvasás 1D és
2D kódok esetén egyaránt
Lézeres vonalkód olvasókkal
megegyező olvasási
teljesítmény
Csendes üzemmód, a lézeres
olvasókhoz képest hangtalan
működés
Egyszerűen bővíthető
opcionális egységek, 6 külső
port: mérleg, ügyfél oldali
vonalkód olvasó, RFID olvasó
Kézi olvasó csatlakoztatható
Elektronikus áruvédelem
kompatibilis (EAS)
Három darab
programozható gomb
2
123Scan kompatibilitás,
egyszerű programozás
Állítható hangerejű csipogó
Hosszabb élettartam, mozgó
alkatrész nélküli működés
Nagyméretű, karcolás álló
vonalkód olvasó ablak a
nagyobb méretű kódokhoz
Másnapi szervizcsomagok
rendelhetőek

Technikai paraméterek

Külső méret:

Szín:

Hosszú mérleggel 50,7 cm - 29,2 cm x 10,2 cm x 12,6 cm
Közepes mérleggel 39,9 cm - 29,2 cm x 10,2 cm x 12,6 cm
Rövid 35,3 cm - 29,2 cm x 10,2 cm x 12,6 cm
Hosszú mérleg nélkül / mérleggel 6,9/8,3 kg
Közepes mérleg nélkül / mérleggel 5,9/7,4 kg
Rövid 5,4 kg
fekete

Vonalkód olvasó ablak vízszintes:

Zafír üveg

EAS áruvédelem:
Szenzor:

Checkpoint és Sensormatic ZBAMB5410
Motorola CMOS olvasó egység 6 oldalas 720° fokban

Mérleg maximum súly:

136 kg

Célzó /megvilágító fényforrás:

640 nm

Garancia:

1 év

Olvasási szögek:

720° fok

Külső portok:

3 db USB, 2 db RS232, 1 db EAS, 1 db POS

Nedvesség és páratartalom:

5-95% nem lecsapódó páratartalom is megengedett

Hőmérséklet tartományok:

0.. 40C működési és -40..+70 tárolási hőmérséklet tartomány

Tápellátás:

12V tápfeszültség igény, 458mA áramfelvétel

Interfész:

USB, RS232, PS2, IBM468X/469X, Synapse

Súly:
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