
Datalogic Quickscan Lite 2100
Kézi/állványos szkenner, általános használatra, 1 dimenziós kódok olvasására

A Datalogic általános célú szkennereinek legkedvezőbb ár-
értékarányú termékcsaládja a QuickScan széria, melynek legújabb 
tagja a Lite QW2100.

Az olvasó fejlesztésénél az elsődleges cél a kifejezetten gyenge 
minőségű és széles vonalkódok egyszerű dekódolása volt. A Lite 
QW2100 tökéletes választás a kereskedelmi, enyhébb ipari 
alkalmazásokhoz, valamint dokumentumok-, számlák 
feldolgozásához banki- és pénzügyi területen egyaránt.

A Datalogic QW2100-as modell kis méretű, könnyű, ergonomikus 
kialakítású eszköz, melynek köszönhetően egész napos használata 
is kényelmes. Ütésálló, gumírozott műanyag házát úgy képezték ki, 
hogy bírja az akár 1,5 méterről való leejtést is. A szkenner olvasási 
szöge és pásztája igen széles, így tökéletesen alkalmas hosszabb 
vagy szélesebb vonalkódok leolvasására, melyek főleg számlákon 
vagy elektronikai eszközökön fordulnak elő. Az olvasó pásztája 
vékonyabb, világosabb és szélesebb, ami lehetővé teszi az egészen 
széles kódok közelről történő leolvasását is. 

A felhasználót segíti a Datalogic által szabadalmaztatott GreenSpot 
funkció - az olvasó által a kódra vetített zöld fény, amely a sikeres 
olvasást jelzi - így akár hangos környezetben is meggyőződhetünk a 
művelet befejezéséről.

Állványos üzemmódban a GreenSpot folyamatosan világít, ezzel is 
segíti a felhasználót, hogy a kódot pontosan olvasási pozícióba tudja 
helyezni a gyors szkennelés érdekében.
A QW2100-as olvasóhoz speciálisan kialakított állvány tartozik, mely 
könnyű, összecsukható, használható fali tartóként, valamint asztali 
tartóként is egyaránt (több pozícióban is állítható).

A Lite QW2100 két féle multi interfészes kivitelben rendelhető: USB 
valamint RS232/billentyűzet. Teljes körű konfigurálást a Datalogic 
Aladdin szoftveren keresztül végezhetünk könnyedén, egy jól 
kezelhető felhasználóbarát felületen. A program díjmentesen 
letölthető a Datalogic honlapjáról. A Datalogic QuickScan Lite 
QW2100 vonalkódolvasó 3 év garanciával rendelkezik.
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Főbb jellemzők
- Akár 60 cm-es olvasási távolság
- Kiváló olvasási tulajdonság, 400 olvasás/sec
- Lézerhez hasonló vékony és széles olvasási fény
- Nagy olvasási látószög a széles kódok 

dekódolásához

- Minden elterjedt 1 dimenziós vonalkódot olvas
- 1,5 méterig ütésálló műanyag ház
- GreenSpot funkció: a felhasználót segíti az olvasó által a kódra vetített zöld fény 

sikeres olvasás esetén
- Kétféle interfész lehetőség: USB vagy billentyűzet/RS232
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Datalogic Quickscan Lite 2100 Technikai paraméterek
Műszaki paraméterek, olvasó:
Olvasó mérete: 65 * 170 * 70 mm
Olvasó súlya: 119 g
Szín: Fekete
Alkalmazói környezet:
Működési hőmérséklet: 0 C° - 50 C° (tárolási: -40 C° - 70 C°)
Páratartalom: 5-95 %
Víz- és részecske lezáródási érték: IP42 
Ütésállóság: ellenáll az 1,5m-ről történő leejtésnek is
Optikai paraméterek:
Olvasási technológia: CCD
Olvasási sebesség: 400 /sec
Olvasási távolság: 5 mils: 25-150 mm, 7,5 mils: 0-240 mm, 10 mils: 0-350 mm, 13 mils: 0-400 mm, 20 mils: 0-600 mm
Olvasási szög: 45-65 °
Kontraszt: 25 %
Fényforrás: 610-650 nm
Olvasás vissza jelzése: Hang, Led, Fény - Green Spot
Támogatott vonalkódok:
1D kódok: Minden elterjedt 1 dimenziós vonalkódot olvas (pl. EAN13, CODE128)
Egyéb adatok:
Interfesz: USB, RS 232 (soros), PC AT-PS2 billentyűzet
Környezeti besorolás: EU RoHS
Garancia: 3 év, mely kábeltörésre nem vonatkozik!
Csomag tartalma: vonalkódolvasó, állvány, adatkábel, dokumentáció
Felhasználási területek: Kereskedelmi, irodai alkalmazások

Egészségügy, kórház és laboratórium
Raktározás, árukiadás, áruátvétel
Utazás, vendéglátás, biztonsági alkalmazás

Árazástechnika KFT                                                            info@arazastechnika.hu

    .....az Árazás itt kezdődik                                                                       1116 Bp. Fehérvári út 144

                                                                                                                           tel: 1/ 950 4102


