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Какво ново?
Datalogic представя: следващото поколение Falcon X4 ™ Стойността има ново значение
С избор на операционни системи Windows® Embedded или Android ™,
мобилният компютър Falcon X4 осигурява най-доброто от ергономичността,
интуитивния потребителски интерфейс, изчислителните технологии и технологиите
за снемане на данни, съчетани с най-добрата здравина в класа. Формулировката
на пистолета е създадена за удобство с ергономичен спусък за интензивни или
дълги периоди на сканиране.
Под капака, Falcon X4 има значителни подобрения в производителността почти 3 пъти по-бърз процесор от предшественика си и повече от 7 пъти по-бърз
при достъп до паметта.

С патентованата технология
“Green Spot" на Datalogic за
добра обратна връзка

Аксесоарите на Falcon X3 + са
напълно съвместими с Falcon X4

Избор на Microsoft Windows
Embedded Compact 7 (WEC7)
или Android® v4.4

Предлага се в ръчен модел или в
модел за хващане на пистолет;
двата модела могат да бъдат
конвертирани

Отлична Wi-Fi свързаност с
802.11 a / b / g / n и MIMO
антена технология
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Новият Gryphon ™ I GD4500 2D скенер. Най-доброто става по-добро!
От
старта
на
фамилията
продукти
Gryphon, милиони единици са продадени в целия
свят, доказващи Gryphon като водещо решение
за сканиране на данни.
Сега най-доброто става още по-добро!
Създаден е по-висок стандарт, достигащ
водещите световни постижения в 2D сканирането,
за лидерите в областта на ритейла и
информационните технологии, които желаят да
предоставят на служителите си последователен,
надежден и удобен за сканиране инструмент.
Докато касовото разплащане в търговския обект е естествената среда за
този продукт, разнообразието от опции и неговата цялостна здравина отварят
вратите към специфични и значими приложения в индустрията за производство,
здравеопазване, транспорт и логистика.
С изключителен дизайн, безпрепятствена ергономичност и богат набор от
функции, продуктовата серия Gryphon GD4500 на Datalogic е еталон за високо
ниво на ръчните скенери с общо предназначение.

1 MP оптика за превъзходно
сканиране, с възможност за снимане
и сканиране на документи

1D, 2D, пощенски кодове,
подредени и композитни баркодове,
Digimarc и точкови кодове

Медицинският модел се произвежда с
готов дезинфекция и антимикробен
корпус

GD4500 се предлага и като
модел "всичко в едно", монтиран
в постоянна накланяща се стойка

Мулти-интерфейсни опции: Само
USB или мулти-интерфейс RS-232 /
USB / Клавиатура Wedge
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