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CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH
VOYAGER MS9520 GW24
CENA:

109,99 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY
Producent: metrologic

OPIS PRZEDMIOTU

CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH METROLOGIC MS9520 VOYAGER PS2 i USB
ODNOWIONY
GWARANCJA 24 MC

Opis produktu:
Gwarancja 24 mc
Przedmiotem oferty jest urzywany odnowiony czytnik kodów kreskowych z podłączeniem PS2 ( klawiatura) i przejsciwka na USB
możliwość podpiecia bezpośrednio do komputera. Czytniki mają normalne slady urzytkowania ryski otarcia przebarwienia.
Wszystkie sprawdzone pod kontem działania, sprawne w 100%. Gwarancja 24 mc
Pragniemy przedstawić Państwu czytnik nowej generacji MS9520 VOYAGER.
Zastosowano w nim unikalną technologię generowania precyzyjnej wiązki oświetlającej kod, wraz z układem liniowej matrycy
odbiorczej o wysokiej rozdzielczości. Dzięki tej nowatorskiej technologii uzyskano ostrą i wyraźną linię ułatwiającą skanowanie
przy jednoczesnej możliwości odczytu kodów o dużej gęstości, jak również niskiej jakości. Zastosowana w czytniku nowatorska
technologia ustanawia nowy standard wśród czytników ręcznych.
VOYAGER MS9520 to jeden z najpopularniejszych jednoliniowych skanerów laserowych. Posiada ciekawy kształt i ergonomiczną
budowę. Może być używany, stosownie do potrzeb, jako ręczny lub stacjonarny (na podstawce). Zastosowano w nim najnowasze
osiągnięcia technologii odczytów kodów kreskowych.
Jego cechy charakterystyczne to szybkość skanowania (72 skany na sekundę), możliwość zaprogramowania odległości odczytu
oraz zaawansowana edycja danych. Posiada pamięć FlashROM w której przechowywane sa ustawienia trybów pracy oraz
wewnętrzne oprogramowanie sterujące skanerem. Nowy układ optyki pozwala na osiągnięcie większej rozdzielczości oraz głębi
odczytu kodów. Aktywacja lasera i odczyt kodu następują automatycznie.
VOYAGER MS9520 znajduje zastosowanie przy sprzedaży towarów, obsłudze magazynów, w archiwum, rejestrowaniu
dokumentów. Czytnik nadaje się do pracy w trudnych warunkach, na przykład w hali produkcyjnej, w magazynie spedycyjnym lub
hipermarkecie. Niewątpliwą zaletą tego czytnika jest możliwość pracy w stojaku, co zdecydowanie ułatwia odczyt kodów
kreskowych z dokumentów takich jak rachunki, dowody wpłat, recepty lub polisy.
VOYAGER MS9520 można łatwo połączyć z komputerem typu PC, VOYAGER MS9520 współpracuje z większością spotykanych na
rynku kas ﬁskalnych i terminali. Dzięki rozbudowanym możliwościom programowania parametrów czytnika, może on pracować z
praktycznie dowolną aplikacją.
Podstawki ze zdjęcia brak

Dane Techniczne:
• Źródło światła: laser, dł. fali 650
• Kształt promienia: 1 linia skanująca
• Zakres odczytu: max 203 mm
• Minimalna szerokość elementu kodu: 0,127 mm
• Prędkość odczytu: 72 skany/sekunda
• Zasilanie: 5V; 800 mW
• Pobór prądu: 160mA;120mA w trybie uspienia/ 165mA
• Zasilacz w zestawie: nie
• Sygnalizacja: dźwiękowa i optyczna
• Waga: 149g (bez przewodu)
• Wymiary: 198x78x40mm - obudowa plastikowa
• Wysokość bezpiecznego upadku: 1,5 m
• Temperatura pracy: 0-40 st.
• Dopuszczalna wilgotność otoczenia: 5-95 % bez kondensacji
• Dostępne interfejsy: RS232, KB, emulacja pióra świetlnego, OCIA, USB
• Długość przewodu: 142 cm (skręcony), (213 cm rozciągnięty)
• Wymagany kontrast kodu: 35%
• Odczytywane kody kreskowe: wszystkie standardowe kody jednowymiarowe
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