Skaner kodów 1D/ 2D z podstawką
automatyczny tryb pracy HD321A
Czytnik kodów marki HDWR, model HD321A wyposażony jest w czujnik zbliżeniowy. Dzięki
temu skaner ma możliwość automatycznego odczytywania kodów. Wystarczy umieścić
urządzenie na podstawce dołączonej do zestawu, zbliżyć kod do czytnika i odczyt nastąpi
bez konieczności naciskania na przycisk.
Poza kodami wydrukowanymi na kartce czy etykiecie, czytnik może tez odczytać kod bezpośrednio z ekranu LCD czy wyświetlacza telefonu, tabletu itp.
Urządzenie odczytuje wszelkiego rodzaju kody kreskowe oraz kody dwuwymiarowe, takie
jak QR kod, PDF417 czy Data Matrix.
Czytnik sprawdzi się wszędzie tam, gdzie wymagane jest urządzenie odporne na ciężkie
warunki pracy. Wykonany jest z wysokiej klasy materiałów.

Cechy charakterystyczne:
•
•
•
•
•
•

Automatyczny tryb odczytu kodów
Odczyt kodów bezpośrednio z wyświetlaczy
Odczyt kodów wielowymiarowych
Nowoczesna i wytrzymała konstrukcja skanera
Niska cena
Interfejs Plug & Play

Instalacja urządzenia:
Należy podłączyć czytnik do portu USB komputera. System operacyjny samoczynnie zainstaluje sterownik. Czytnik uruchamia się
automatycznie bezpośrednio po podłączeniu. Urządzenia jest gotowe do pracy.

Specyfikacja:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Źródło światła: 650 nm LED
Matryca [pix]: 640 x 480
Metoda skanowania: ręczne/ automatyczne
Interfejs: USB, Virtual COM
Obudowa: IP54
Waga [g]: 220
Waga z opakowaniem [g]: 700
Wymiary urządzenia [mm]: 173 x 67 x 94
Wymiary podstawki [mm]: 170 x 125 x 210
Długość przewodu [cm]: 180
Wymiary opakowania [mm]: 130 x 95 x 200

Specyfikacja pracy:
•

•
•
•
•
•

Odczytywane kody 1D: UPC/EAN and with supplementals, Code 39, Code 39 Full ASCII, Tri-optic Code 39,RSS variants,
UCC/EAN 128, Code 128, Code 128 Full ASCII, Code 93, Codabar (NW1), Interleaved 2 of 5
Odczytywane kody 2D: DataMatrix, PDF417, QR Code
Temperatura pracy [°C]: -20 do 60
Temperatura przechowywania [°C]: -40 do 70
Wilgotność pracy [%]: 5 do 95
Wilgotność przechowywania [%]: 5 do 95

