
zapytaj o ten produkt

Producent Honeywell

Typ czytnika bezprzewodowy

Rodzaj czytnika imager

Ilość linii skanujących

Źródło światła

Odczytywane kody kreskowe - 1D Tak

Odczytywane kody kreskowe - GS1DataBar Tak

Odczytywane kody kreskowe - 2D Nie

Odczytywane kody kreskowe - PDF417 Nie

Odczyt kodów z ekranów LCD Tak

Zasięg odczytu (głębia odczytu) 25 mm – 610 mm dla typowych kodów 13 mil (0,33 mm)

Szybkość skanowania 270 skanów na sekundę

Minimalny kontrast kodu 20%

Wytrzymałość skaner: 50-krotny upadek na beton z wysokości 1,8 m; baza:
upadek na beton z wysokości 1 m

Norma przemysłowa/klasa szczelności IP41

Pobór prądu tryb pracy: baza - 9900 mW; 825 mA; 12V / tryb czuwania: 625
mW; 125 mA; 5V; 1200 mW; 12V

Napięcie zasilania 5V +/- 5%

Temperatura pracy 0°C do 50°C

Temperatura przechowywania -40°C do 60°C

Dopuszczalna wilgotność otoczenia 0% do 95% bez kondensacji

Wymiary skaner: 165 mm x 81 mm x 157 mm, baza: 140 mm x 110 mm x
81 mm

Waga skaner: 261g; baza: 250g

Wyzwalanie odczytu ręczne, automatyczne

Kabel

Radio/zasięg 2.4 do 2.5 GHz (pasmo radiowe ISM) Bluetooth v 2.0; Class 2: 10
m

Szybkość transmisji danych do 3 Mb/s

Akumulator 1800 mAh,litowo-jonowy

Czas pracy akumulatora do 16 godzin (57000 skanów) po pełnym naładowaniu
akumulatora

Czas ładowania akumulatora 4 godziny

Sygnalizacja odczytu świetlna, dźwiękowa

Interfejsy Multi-interfejs;  KBW/PS2, RS232, USB

Skanery ręczne

Honeywell 3820

Bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych HHP 3820 to urządzenie, w którym wykorzystano dwie technologie: Adaptus TM oraz
Bluetooth, aby zapewnić najlepszy w swojej klasie zakres odczytu, zdolność do dekodowania kodów kreskowych słabej jakości oraz
niezawodny przesył danych, co gwarantuje pewność i wygodę pracy w zastosowaniach hurtowych i detalicznych.

Najważniejsze cechy produktu:

Technologia AdaptusTM
Sprawny odczyt kodów uszkodzonych i słabo wydrukowanych
Komunikacja z komputerem Bluetooth (BluetoothTM)
Wysoka mobilność i swoboda pracy operatora
Trwała i bezpieczna obudowa (wysokość bezpiecznego upadku 1,8m)
Wytrzymałe baterie (do 57 000 odczytów w jednym cyklu)
zapytaj o ten produkt

Dane techniczne

Dodatkowe informacje

Dostępne opcje:

http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Skanery-kodow-kreskowych/Skanery-reczne/Honeywell-3820/(c157)/1/(limit)/20/(reader_type)/2/(formParams)/1#ask_container
http://www.posnet.com.pl/Produkty-POSNET/Kody-kreskowe/Skanery-kodow-kreskowych/Skanery-reczne/Honeywell-3820/(c157)/1/(limit)/20/(reader_type)/2/(formParams)/1#ask_container


obudowa w kolorze szarym
interfejsy: KBW/PS2, RS232, USB


