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Идеален за приложение в точката на продажба,
моделът QuickScan ™ QD2400 разполага с нова
светлинна технология, разработена с цел да намали
визуалния стрес на оператора по време на
ежедневните дейности по сканиране на артикули.
Технологията се състои в използването на мека
тъмночервена светлина в съчетание с два сини LED
триъгълника, рамкиращи бар кода при сканиране.
Резултатът е по-прецизно и светлинно щадящо
сканиране, което допринася за по-ниските нива на умора
на очите на оператора.

QuckScan I QD2400
Omnidirectional reading - подобрена система
за прочитане на кодове.
Специална светлинна технология за
намаляване на зрителния стрес на оператора.
Функция за потвърждаване на успешно
сканиране - Datalogic Green Spot.

Подобрен обхват на сканиране в движение.

ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА - БАРКОД СКЕНЕРИ

QW2100 е малък, лек и с ергономичен дизайн, удобен за
използване по време на ежедневните операции баркод
четец. Той предлага бързо четене на повечето 1D
баркодове и разполага с разширена сканираща линия,
която е идеална за заснемане на по-дълги и по-широки
баркодове, използвани за сметките за комунални
услуги или от производителите на електронни части.
Устройството е подходящо решение и за използване в
различни търговски компании и за компании, заети в
леката промишленост.

Qw2100
Широк ъгъл на сканиране.
По-дълга и по-тънка линия на сканиране,
наподобяваща лазерен лъч.
Функция за потвърждаване на успешно
сканиране - Datalogic Gree Spot.
Защита от прах и влага: Ip42.
Тестван за издържливост от 1.5 м.

Water and Particulate Sealing Rating: Ip42.
Тестван за издържливост на 1,5 м.височина.

Ръчният скенер QuickScan ™ QD2400 2D е
специално създаден, за да отговори на нуждите
на търговците на дребно. Елегантните
дизайнерски детайли са включени в по-малък,
балансиран лек корпус, без да се прави
компромис с добре познатата издръжливост на
продуктите с марка Datalogic.

Баркод четецът QW2100 се предлага с два
варианта на интерфейс кабели: USB и RS-232.
Програмният конфигуратор Datalogic Aladdin
позволява лесно настройване на параметрите на
устройството дори и от неопитни потребители.

При проявен интерес към някой от предложените продукти,
моля, не се колебайте да се свържете с нас!
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Популярността на двуизмерните баркодове се е
разпространила във всички пазарни сегменти. Найновото попълнение в серията Quick Scan l е на още подостъпна цена и фактически с перфектна
функционалност. Той е в състояние да чете кодове
от екраните на мобилни телефони и клиентски
карти в точката на продажба , и може да се използва
за попълване на рафтовете на стоки по време на
доставки, благодарение на безжичната връзка,
заложена в устройството.

Новият лазерен скенер Cobalto ™ е решение за
потребителите, които имат нужда от стилно и
мултифункционално устройство с висока
производителност .
Елегантният син LED пръстен около сканиращия
прозорец променя цвета си до ярко зелено, при
успешно прочитане на сканирания код. В
допълнение операторът може да зададе
полифоничен звук или мелодия за аудио
потвърждение при извършено сканиране.
Ергономичният бутон за сканиране" SCAN " , който
се намира в горната част на устройството ,
комбиниран с каучуковите странични подложки и
регулируемата глава на скенера обезпечават
комфортно ръчно сканиране при работа с големи
товари.

QuckScan I QBT2400
Bluetooth безжична технология с радиус до 25.0 м.
Съвместим с Android и iOS устройства чрез Bluetooth HID.
Лесно сменяема дълготрайна литиево-йонна батерия.
Възможност за зареждане чрез USB/Micro USB кабел.
Специална светлинна технология за намаляване на
зрителния стрес на оператора.
Функция за потвърждаване на успешно сканиране Datalogic Green Spot.
Благодарение на Bluetooth технологията, баркод
четецът QuickScan QBT2400 може успешно да предава
данни както към станцията, към която работи, така и
към други устройства, поддържащи технологията
Bluetooth v3.0. Четецът може да се свърже и към
таблет, като е напълно съвместим с операционните
системи iOS и Android чрез Bluetooth HID.

Cobalto CO5300
LED пръстен за цветно потвърждение
при успешно сканиране.
Възможност за аудио потвърждение
при успешно сканиране.
Висока скорост на сканиране.
Ергономичен модел, удобен за работа
в ръчен режим.

Баркод четецът Cobalto е идеалното решение за
специализирани магазини, магазини за дрехи, за
офиса при прием на документи или малки пакети,
както и за компании, предоставящи куриерски услуги.

При проявен интерес към някой от предложените продукти,
моля, не се колебайте да се свържете с нас!

