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ZEBRA DS9308

Asztali 2D vonalkód olvasó

Asztali kétdimenziós vonalkód olvasó általános felhasználásra

A Zebra DS9308 prezentációs szkenner (A DS9208-as utódja)  rendkívül gyors
olvasásra képes, legyen szó papírcímkére nyomtatott vonalkódról, vagy akár
a mobiltelefonok kijelzőjén megjelenített mobil kódról, így a sor a pénztárnál
mindig  gyorsan  haladhat.  Nem  kell  hosszasan  forgatni,  mozgatni  a
vonalkódokat, mivel a készülék bármilyen szögből le tudja olvasni azokat. A
DS9308 alkalmanként akár kézi szkennerként is használható. 

Vonalkód olvasás mobil telefon kijelzőről is

A DS9308 egyaránt képes olvasni a nyomtatott - valamint a mobil telefonok
kijelzőjén,  vagy  éppen  a  számítógépes  monitorokon  megjelenített
vonalkódokat is. A mobil tulajdonosok a telefonjukra letöltött hűség-, vagy
pontgyűjtő  kártyáik  azonosító  kódját,  kuponjaikat,  vagy  éppen  a
beszállókártyájukat,  és  a  jegyüket  is  magukkal  vihetik  és  bemutathatják,
vagy érvényesíthetik annál a pénztárnál,  vagy ügyfélszolgálatnál,  ahol egy
DS9308  dolgozik.  A  Multicode  üzemmódban  az  olvasó  automatikusan
egyszerre több előre meghatározott helyzetű és típusú kódot tud beolvasni.
A tovább fejlesztett Picklist  szedési  lista üzemmódban a lézeres vonalkód
olvasóknál  jobban lehet használni,  elég csak a vonalkódot a célzó pontra
helyezni és csak a célzott kódot olvassa.

 Az eszközzel elsősorban a kereskedelemben és az iparban, találkozhatunk. 

A megbízható DS9308-as 3 év garanciával kerül forgalomba.

.

 

Tulajdonságok

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  

Multicode üzemmód

Picklist szedési lista üzemmód

Kézi olvasóként is használható

Robosztus kivitel, akár 1,5m 
magasról többször leejthető 
kemény felületre

Elektronikus áruvédelem opció
(EAS)

•Integrált állítható állvány•
123Scan2 

kompatibilitás egyszerű 
programozás

IP52 tokozás: korlátozott 
védelem a víz és a por ellen

3 év kiterjesztett jótállás

Natív magyar és más 
nemzetközi billentyűzet 
támogatása. 

Főbb alkalmazási területek

Kereskedelem



                              

Külső méret: 14,5 cm x 8,6 cm x 8,3 cm
Súly: 318 gramm 
Szín: Fekete vagy fehér
Környezeti ellenálló 
képesség:

IP52

Ütésállóság: 1,5 méter akár beton felületre 
Szenzor: 2D imager
Imager felbontás: 1280 x 800 pixel
Olvasási távolság: GS1-
13 13 mil)

22,4 cm 

Olvasási szögek: Forgásszög: 360 fok, 
dőlésszög: +/- 60 fok, 
billenésszög /- 60 fok

Nedvesség és 
páratartalom:

5-95% nem lecsapódó páratartalom is 
megengedett

Hőmérséklet 
tartományok:

0 - 50 C működési és -40..+70 tárolási 
hőmérséklet tartomány

Tápellátás: 4,5..5,5V tápfeszültség igény, 335 mA 
áramfelvétel

Interfész: USB, RS232, PS2, IBM
Minimális kontraszt: 15%

Technikai paraméterek
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