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ZEBRA DS457 (DS457HD20004ZZWW)
CENA:

999,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 7 DNI
Producent: Zebra
Moduł skanera: Imager 2D
Przewód: USB
Przewód: RS232
Stan produktu: Odnowiony
Wymiary [mm]: 29 x 58 x 62
Waga: 111 gramów
Temperatura pracy: od -20° C do 50° C
Temperatura składowania: od -40° C do 70° C
Wilgotność: do 95% bez kondensacji; IP54

OPIS PRZEDMIOTU

Odnowiony skaner stacjonarny Zebra DS457

Zebra DS457 to jeden z najbardziej zaawansowanych i wszechstronnych skanerów stacjonarnych. Jego praktycznie
nieograniczone możliwości wyznaczają wysoki standard na rynku tego typu urządzeń, zdobywając dużą popularność w
punktach sprzedaży detalicznej i nie tylko.

Przydatne funkcje

Urządzenie odznacza się wyjątkową wszechstronnością - szybko i wydajnie skanuje kody 1D i 2D dowolnego typu,
niezależnie czy jest to wydruk lub obrazek na ekranie smartfona, jak również kody naniesione bezpośrednio na różne
materiały (Direct Part Marking). Tradycyjnie, producent gwarantuje również, że zniszczone i słabo widoczne kody
kreskowe nie będą sprawiać problemu. Dzięki wielokierunkowemu skanerowi nie trzeba dbać o precyzję, aby praca była
płynna. Skaner może pracować zarówno w trybie automatycznym, jak i manualnym.

Obsługa czytnika jest tak prosta, że nie wymaga skomplikowanego wdrożenia, nawet dla pracowników z małym
doświadczeniem. Dzięki przygotowaniu różnych wersji tego modelu skanera, możemy dostosować produkt do naszych
potrzeb, zależnie z jakimi kodami przyjdzie się mierzyć urządzeniu najczęściej.

Informacje techniczne

Niewielkie rozmiary tego skanera sprawiają, że mamy sporą dowolność w dostosowaniu montażu do posiadanej
przestrzeni. Zmieści się praktycznie wszędzie, a co więcej - pozostanie niewidoczny dla klientów. Dzięki swoim
wymiarom i wszechstronności można go użyć jako wyposażenie punktów samoobsługowych, sprzętu diagnostycznego,
czy komputerów mobilnych. W urządzeniu znajdziemy bardzo mocny, jak na tego typu urządzenia, procesor o
taktowaniu 624 MHz, skaner odznacza się również patentowym oświetleniem pulsacyjnym o wysokiej częstotliwości.

Urządzenie zostało odpowiednio zabezpieczone przed wilgocią, rozlaniem cieczy, kurzem i pyłem. Obudowa została
wzmocniona tak, że jest w stanie przetrwać wielokrotne upadki z wysokości 1,7 metra. Sprzęt jest w doskonałym stanie
technicznym. Został profesjonalnie odnowiony i przetestowany. Mogą występować delikatne ślady użytkowania. Przesyłki
zawsze wysyłamy bardzo dobrze zapakowane.
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