Zebex Z-3190
Ручний світлодіодний сканер
Оснащений передовими технологіями декодування
сканер ZEBEX Z-3190 розпізнає більшість 1D штрихкодів, включаючи GS1 і DataBar, з чудовою
продуктивністю зчитування (330 сканувань в секунду).
Сконструйований
з
надійним
пістолето-подібним
дизайном, ZEBEX Z-3190 має стійкий корпус, який може
працювати при несприятливих умовах зовнішнього
середовища, таких як: екстремальні температури,
удари і вібрації.
Сканер оснащений фірмовою Ultrascan технологією
декодування і прошивки усередині системи, що стрияє
надійній і передбачуваyій роботі в будь-яких ситуаціях.
Сканер штрих кодів Zebex Z-3100 виробляється
міжнародною компанією Zebex в Тайвані. Тайванські
сканери штрих кодів завойовують все більшу
популярність на ринку сканерів штрих кодів, поєднуючи
в собі високу якість і низьку ціну.
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Оптична система сканера надійно захищена від механічних
пошкоджень. Корпус сканера створений з синтетичного
каучуку та витримує падіння з висоти 1,5 м. Його тригер
(кнопка) розрахований на часте використання.
Система розпізнає навіть пошкоджені штрихкоди з низькою
контрастністю (не менше 20%)
Широкі можливості для різних сфер бізнесу. Дана серія
ідеально підходять для експлуатації в роздрібних торгових
точках, на складах, може бути ефективно використана в
сфері логістики та банківській сфері.
Сканер обладнаний мульти-інтерфейсним роз’ємом і
підтримує всі популярні інтерфейси: RS232, PS/2 ("в розріз
клавіатури"), USB. Сканер легко інтегрується в будь-яке
робоче місце
Сканер надає світлові та звукові підказки для оператора, що
дозволяє збільшити швидкість обробки даних і зменшити
ймовірність виникнення помилки

Технічні характеристики
Назва параметра

Значення параметра

Тип штрих-коду

1D UPC/EAN/JAN, UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13, JAN-8 & JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39,
Codabar, Code 128 & EAN 128, Code 93, ITF 2 of 5, IATA Code, MSI, China Postal Code, Code 32,
Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, JAP, Code 11, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar
Expanded, Telepen
330 скан/с
до 360 мм
не менше 20%
52.3 × 64.4 × 104.9 мм
120 г
2м
Робота: 0°C до +50°C
Зберігання: -20°C до +60°C
5% до 90%
PS / 2, RS232, HID USB, USB Virtual COM, Wand, OPOS, JPOS.

Швидкість сканування
Глибина сканування
Контрастність штрих-коду
Розміри
Вага
Довжина кабеля
Діапазон робочих
температур
Вологість
Інтерфейси:

ТОВ “Екселліо Трейд”
Україна, м. Київ, 03124
вул. Радищева, 3, офіс Т-201
Тел.: +38 (044) 225 24 00

