
Bezprzewodowy czytnik kodów HD4000 posiada możliwość odczytu kodów kreskowych 
oraz kodów wielowymiarowych. Czytnik bez problemu odczytuje różnego rodzaju kody 
stosowane w handlu, przemyśle, logistyce itp., czyta również kody bezpośrednio z wy-
świetlaczy. Skaner posiada możliwość komunikacji drogą radiową oraz poprzez bluet-
ooth. Dzięki temu możemy go połączyć z dowolnym urządzeniem stacjonarnym typu kom-
puter oraz z urządzeniami mobilnymi takimi jak tablet czy smartphone. W zestawie znaj-
duje się stacja dokująca, która umożliwia automatyczne ładowanie czytnika po umieszcze-
niu go na bazie. Ponadto czytnik posiada wejście micro USB, dzięki czemu możemy go 
podłączyć do ładowania praktycznie w każdej chwili i w dowolnym miejscu. Cały komplet 
zawiera dodatkowo uniwersalny uchwyt, który pozwala na zamontowanie bazy czytnika 
do blatu stołu lub na ścianie.  

Bezprzewodowy skaner 2D Bluetooth/ WiFi 

ze stacją dokującą HD4000 

Cechy charakterystyczne: 

• Komunikacja bluetooth oraz drogą radiową 

• Odczyt kodów z ekranów LCD i wyświetlaczy telefonów 

• Stacja dokująca umożliwiająca automatyczne ładowanie 

• Odczyt wiodących rodzajów kodów kreskowych oraz kodów 2D 

• Nowoczesny i ergonomiczny design 



 

Instalacja urządzenia: 

• Należy podłączyć mikroodbiornik lub stację do portu USB komputera. System operacyjny samoczynnie zainstaluje sterownik 

• Po podłączeniu należy w ciągu 20 sekund uruchomić czytnik i zeskanować odpowiednią sekwencję kodów z instrukcji w celu 
sparowania czytnika z mikroodbiornikiem 

• Po sparowaniu czytnik wyda sygnał dźwiękowy oznaczający że urządzenie jest gotowe do pracy 

• Po zakończeniu pracy czytnik wyłączy się samoczynnie po kilkudziesięciu sekundach 

W skład zestawu wchodzi: 

• Bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych 

• Mikroodbiornik USB 

• Stacja dokująca 

• Kabel do ładowania USB 

• Uchwyt umożliwiający montaż na stałe 

• Instrukcja w języku polskim 

Specyfikacja: 

• Źródło światła: Matryca CMOS 

• Metoda skanowania: ręczne 

• Potwierdzenie (światło): tak 

• Potwierdzenie (dźwięk): tak 

• Interfejs: USB 

• Waga [g]: 128  

• Waga z opakowaniem [g]: 310 

• Wymiary urządzenia [mm]: 140 x 40 x 45 

• Wymiary odbiornika [mm]: 20 x 10 x 5 

• Wymiary stacji dokującej [mm]: 175 x 65 x 30 

• Długość przewodu [cm]: 150 

• Wymiary opakowania [mm]: 210 x 110 x 80 

Specyfikacja pracy: 

• Zasięg działania bezprzewodowego [m]: 15 

• Odczytywane kody 1D: EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E, CODE128, CODE39, CODE93, CODE11, GS1-DATAE, INDUS25, IA-
TA25, MATRIX25, CHINESE25, CODABAR, MSI, pozostałe jednowymiarowe 

• Odczytywane kody 2D: PDF417, Micro PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR 

• Bateria [mAh]: 1800  

• Temperatura pracy [°C]: 0 do 50  

• Temperatura przechowywania [°C]: -20 do 60  

• Wilgotność pracy [%]: 0 do 95 

• Wilgotność przechowywania [%]: 0 do 95 


