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Zebra	CS60		
 

Ultra	sokoldalú	személyi	szkenner	
egyedülállóan	átalakítható	kivitelben	
 

Vezeték nélküli vonalkódolvasót keres, amelyet állványhoz vagy mobil eszközhöz 
társíthat, vezetékes kézi eszközre vagy a kasszánál kéz nélküli használatot 
biztosító megoldásra van szüksége? A Zebra CS60 személyi szkennerrel nem kell 
választania az üzemmódok között. 
 
Az akkumulátort bármikor USB átalakítóra cserélheti, így egyszerűen válthat a 
vezeték nélküli és a vezetékes használat között. Adjon állványt is a vezetéken 
csatlakoztatott szkennerhez, és máris kéz nélküli üzemmódban folytathatja a 
vonalkódok leolvasását. A CS60 páratlan sokoldalúságával minimalizálja a 
beruházás kockázatát, mivel a vonalkódolvasó bármely munkafolyamat vagy 
alkalmazás igényei szerint könnyen és gyorsan bevethető. Exkluzív PRIZM 
intelligens képalkotó technológiájával a CS60 a sokoldalúságot következetesen 
kimagasló olvasási teljesítménnyel és minőséggel ötvözi, még a kopott, sérült, 
szennyezett, gyűrött, fényvisszaverő csomagolóanyag alatt elhelyezkedő vagy 
alacsony fényerejű telefon kijelzőn megjelenített vonalkódok esetében is. A 
CS60-nal a Zebra világszerte méltán elismert minőségét és megbízhatóságát 
kapja. 
 
Gyakran előfordul, hogy alkalmazottai egyik percben az értékesítési ponton 
olvassák be a termékek vonalkódját, a másikban pedig már leltáraznak vagy a 
készletadatokat frissítik a polcok között, az eladótérben vagy a raktárban. 
Második, programozható gombjával a CS60 nagyban megkönnyíti számukra a 
feladatok és az alkalmazások közötti váltást. Csak egy gombnyomás, és az 
alkalmazottak máris a másik alkalmazásba küldik a beolvasott adatokat, a 
megfelelő formátumban. A vezeték nélküli CS60 belesimul a felhasználó kezébe, 
ezzel is megkönnyítve a vonalkódolvasást, használaton kívül pedig elfér a 
munkaruha zsebében. Nyakpánttal és szilikonos védőtokkal kiegészítve 
biztonságosan és még kényelmesebben viselhető a műszak teljes időtartama 
alatt. Egyetlen érintéssel NFC képes eszközökkel is társítható a CS60, így még az 
újonnan belépő vagy ideiglenes munkatársak is pillanatok alatt hozzáláthatnak a 
feladatokhoz, ehhez segítséget sem kell kérniük. 
 
Fokozza a CS60 mobilitását, egyúttal egyszerűbbé teszi a karbantartást, hogy a 
személyi szkenner támogatja a vezeték nélküli töltést is. A legrövidebb töltési idő 
a Zebra indukciós töltőjével érhető el, de további rugalmasságot ad, hogy a 
vonalkódolvasó bármely, kereskedelmi forgalomban kapható Qi technológiás 
vezeték nélküli töltőpaddal szintén feltölthető. Teljesen feltöltött 
akkumulátorával a CS60 18 órát üzemel, ami a leghosszabb műszakhoz is bőven 
elegendő. Az akkumulátor töltöttségét mutató LED-es ikonról azonban az 
alkalmazottak egy pillantással leolvashatják a töltöttség szintjét, és szükség 
esetén egyszerűen, speciális eszközök nélkül akkumulátort cserélhetnek, hogy a 
tartalékkal zavartalanul folytassák a vonalkódolvasást. 
 
 

 
 

 

 

Tulajdonságok 

• Szenzor optikai felbontása: 
1280 x 960 pixel 

• Olvasási távolság: 3 cm-től 
66 cm-ig, kódtípus 
függvényében 

• Bluetooth hatósugár: 100 
m-ig 

• Akkumulátoros üzemidő: 
18 óra 

• IP-védelem: IP65 
• Kiegészítők: vezetékes 

USB átalakító, 
tartóállványok, nyakpánt  

 
 

 
Főbb alkalmazási 
területek 

• Kereskedelem 
• Vendéglátóipar 
• Szállítmányozás és 

logisztika 
• Könnyűipar 

 
 



                               
 

 
 

 

  
  
  
  
  

 

Mechanikai tulajdonságok 
Méretek Szkenner: 2,3 cm x 4,6 cm x 10,9 cm Standard állvány: 11,3 

cm x 7,8 cm x 10,7 cm 
Súly Vezetékes CS60: 56 g Vezeték nélküli CS60: 83 g Standard 

állvány: 138 g 
Szín Éjfekete 

Rendszerfelépítés 
Szenzor optikai felbontása 1280 x 960 pixel 
Célzó/megvilágító fényforrás LED, meleg fehér fény 
Olvasási távolság 3 cm-től 66 cm-ig, kódtípus függvényében 
Olvasási szögek 45° horizontális x 34° vertikális névleges 
Bluetooth vezeték nélküli 
hálózati kapcsolat 

Standard Bluetotth 5.0 BLE technológiával: Class 1 (100 m) 
és Class 2 (10 m) hatósugárral, soros port és HID profil 

Támogatott host interfészek USB 
Billentyűzet támogatás Több mint 90 nemzetközi billentyűzet 
Tápellátás Működés közben névleges tápfeszültség 5,0 V, áramfelvétel 

400 mA 
Akkumulátor 735 mAh, lítium-polimer 
Töltési idő 6 óra (standard USB), 3 óra (BC1.2 USB) 
Működési idő (teljesen 
feltöltött akkumulátorral 

18 óra, 13000 szkennelés 

Alkalmazási környezet 
Környezeti fénytűrés 0-tól 180 000 Lux 
Üzemi hőmérséklet 0° C-tól 50° C-ig 
Tárolási hőmérséklet -40° C-tól 70° C-ig 
Nedvesség 5%-tól 95% relatív páratartalomig, nem lecsapódó 
ESD védelem Szkenner és állvány: ESD EN61000-4-2 szerint, +/-15 KV 

levegő, +/-8 KV direkt, +/-8 KV indirekt 
Mechanikai ütésállóság 1,5 méterről betonra többszöri leejtésnek is ellenáll 
IP védelem  Szkenner: IP65 

Kiegészítők 

Vezeték nélküli Standard állvány, tartalék akkumulátor, négyhelyes 
ShareCradle, nyakpánt 

Vezetékes Tartóállvány (standard, súlyozott), USB átalakító 

Jótállás 

Garancia 3 év gyártói garancia 

Technikai paraméterek 

IBCS Hungary Kft. 
1043 Budapest, 
Aradi utca 16. 
Tel.: +36 1 451 6070 
Fax: +36 1 399 9707 
info@ibcs.hu 
www.ibcs.hu 
 

 

 


