Adatlap

november 2011 | BCS Hungary Kft. |

Motorola
MT2070

Tulajdonságok

univerzális mobil terminál



Egyszerre vezetékes és vezeték nélküli vonalkód olvasó, és
hagyományos adatgyűjtő



A Motorola cég MT2070‐es terminálja egy hihetetlenül univerzális eszköz,
gyakorlatilag minden vonalkódos eszközt helyettesíthetünk az MT2070‐es
terminállal. Az MT2070‐es egyedülálló módon három készülék az egyben.




MCL alapú vonalkódos adatgyűjtő

Az MT2000 terminál váltja le az egyik leghosszabb ideig gyártott adatgyűjtőt
a Phaser sorozatot. A Phaser sorozatú adatgyűjtőkön egy egyszerű MCL
alapú fejlesztő rendszerrel lehetet alkalmazásokat gyorsan, és egyszerűen
fejleszteni. Az új MT2000‐en már a mobil számítógépeken is használható
Windows alapú MCL 3.0‐ásverzióját használhatjuk. A csak Bluetooth rádióval
rendelkező MT2070‐es terminálon az MCL kliens ingyenesen használható,
addig a MT2090‐esen csak előtelepített kliens található.







Vezeték nélküli vonalkód olvasó
Az MT2070 Bluetooth rádiója segítségével használható vezeték nélküli
vonalkód olvasóként. Az MT2000‐es hatótávolsága 50‐100 méter.
Távolabban is használható. mert például képes 125 darab 13 jegyű
vonalkódot eltárolni és később áttölteni, hasonlóan mint az LS3578‐as
vonalkód olvasó.

Vezetékes vonalkód olvasó
Az MT2070‐es terminál akár vezetékes vonalkód olvasóként használhatjuk,
egy másik Symbol vonalkód olvasó univerzális kábelét egyszerűen
csatlakoztathatjuk.





Opcionális 1D vonalkódok
olvasó egységek SR és MR
változatban
Opcionális 2D vonalkód
olvasó egység Irány
független olvasás
Kézi olvasóként is
használható
Robosztus kivitel, akár 1,8m
magasról többször leejthető
kemény felületre
Elektronikus áruvédelem
opció (EAS)
Integrált állítható állvány
123Scan2 kompatibilitás
egyszerű programozás
IP54 tokozás: védelem a víz
és a por ellen
3 év kiterjesztett jótállás
2,8”‐os méretű színes nem
érintő, magas kontrasztú
kijelző (QVGA 320x20)
21 nyomógombos
billentyűzet, amelyen
numerikus, alfanumerikus és
programozható funkció
billentyűket találunk
MCL 3.0 programgenerátor.
A Windows alapú fejlesztői
környezet teljes szimulációt
biztosít, ugyanakkor
használata könnyű, nem
igényel mélyebb
programozói ismereteket
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Technikai paraméterek
Külső méret:

19,8mm x 7,8mm x 12,7mm

Súly:

378g akkumulátorral

Szín:

fekete

Környezeti ellenálló képesség:

IP54

Mechanikai ütésállóság:
Vonalkód olvasó egységek:
Memória:

1,8 m‐ről kemény felületre is leejthető
1D lézer SR és MR (SE‐950), normál és HD imager (SE4500), DPM
olvasó
64MB RAM és 64MB Flash

Processzor:

Marvell XScale PXA270 312 MHZ

Operációs rendszer:

Windows CE 5.0 Core

MCL alapú alkalmazás fejlesztés:

MT2070 MCL kliens eszközbe gyárilag betöltve, licence

Vezetékes kommunikáció fájlok USB 2.0 és RS232
áttöltésére:
Billentyűzet:
21 gombos billentyűzet, numerikus vagy váltóbillentyűvel elérhető
alfanumerikus karakterek
Hőmérséklet tartományok:
‐25.. 50C működési és ‐40..+70 tárolási hőmérséklet tartomány
Tápellátás:

Nagy kapacitású 2,4Ah Lítium‐Ion akkumulátor

Kijelző:

2,8”‐os méretű színes nem érintő, magas kontrasztú kijelző (QVGA
320x240 képpont
MT2070 Bluetooth (50‐100 méter hatótáv)

Vezeték nélküli kapcsolat:
Töltőegységek
egységek:
Garancia:

és

dokkoló Egyfészkes multi interfészes és Bluetooth vezeték nélküli dokkoló,
Egyfészkes csak töltő egység, Négyes ethernet és csak töltő egység,
Targonca töltő, négyes akkumulátor töltő
3 év
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