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DS7708 Tezgah Üstü Barkod Okuyucu
Kurulumu kolay, yüksek performanslı, banko üstü barkod okuma
İş banko üstü taramaya geldiğinde, DS7708 onu performans, kurulum kolaylığı ve toplam sahip olma maliyeti bakımından sınıfının en
iyisi kılan özellikler sunar. Satış noktanızda ne tür barkodlar bulunursa bulunsun, DS7708 bunların hepsini, kasiyerlerin öğeleri okuma
penceresinden geçirme hızında okuyabilir - ister 1, ister 2 boyutlu, baskı ve elektronik olsun. Kompakt tasarımıyla DS7708, son derece
kısıtlı kasa alanlarında dahi kolaylıkla kurulabilir. Olağanüstü dayanıklılığı da maliyetleri azaltıp hizmet süresini korurken, cihaz ömrünü
ve yatırım geri dönüşünüzü maksimuma çıkarır.
Saniyede 100 inç/2,5 m yeni nesil kaydırma hızları
Kullanıcıların barkodları, öğeleri barkod okuma penceresinin önünden geçirdikleri hızda yakalamalarına izin verir.
Okuma kolaylığı için en geniş görüş alanı ve her yönde okuma
özelliği
Rakip 2 boyutlu görüntüleyicilerden en az yüzde 50 daha geniş olan
bir görüş alanı, ürünün neresinde bulunduklarından bağımsız olarak,
barkodların kolay yakalanmasını mümkün kılar. Barkod okuma son
derece kolaydır – barkodu yakalamak için öğeyi yönlendirmek gerekmez.
Üstün dayanıklılık
DS7708 pek çok özellik sayesinde sınıfının en dayanıklı cihazıdır.
Gömme tarama penceresi, barkod okuma performansı ve yaşam
döngüsünü olumsuz etkileyebilecek leke ve çizikleri önler. Buna ek
olarak, elektronik kısımla zararı önlemek ve sıvı dökülmesi durumunda iş akışını korumak için DS7708’in üst tarafında yer alır.
Her durumda ve her medya ortamında hemen hemen her barkodu
okuyun
Mobil cihazlarda gösterilen veya kağıt etiketlere basılı 1 boyutlu ve 2
boyutlu barkodları daima ilk seferinde okuma gücü – zarar görmüş,
kötü basılmış veya kirli olsalar bile.
Yeni nesil okuma performansı için PRZM Akıllı Görüntüleme teknolojisi
Deşifre performansını ve çabukluğu artırmak suretiyle 2 boyutlu
görüntülemenin çıtasını yükselterek, kullanıcı deneyimi, kullanıcı verimliliği, verim ve müşteri bekleme sürelerini önemli oranda iyileştirir.

Neredeyse görünmez aydınlatma
LED’ler, neredeyse görünmez bir şekilde, müşteri ve kasiyerleri etkilemeyecek şekilde tarama penceresinin arkasına gömülüdür.
Entegre Checkpoint EAS
Tek hareketle barkodları okuyarak ve EAS etiketlerini aktif konumdan çıkararak kasiyer üretkenliğini artırın ve mağazadan aktif bir EAS
etiketi ile çıkarken alarmı istemeden çalıştıran müşterilerin yaşayabileceği utancı önleyerek alışveriş deneyimini koruyun.

DS7708 ile satışları ve müşteri hizmetlerini, her zamankinden daha hızlı şekilde işlemden geçirme gücü
sayesinde koruyun.
Daha fazla bilgi için, www.zebra.com/ds7708 web sayfasını ziyaret edin
ya da www.zebra.com/contact adresindeki global iletişim rehberimize bakın.
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Tek bir USB portundan güç alma
USB ile bağlantı sırasında ek güç kaynağı gerekmez ve böylece
aksesuar, kurulum ve yönetim masrafları azaltılır.
Kolayca el tipi barkod okuyucu ekleme özelliği
Kasiyerlerin, alışveriş sepetindeki büyük öğelerin barkodlarını okuma
esnekliği için el tipi barkod okuyucuya gereksinimleri var mı? Standart
bir USB portu, geniş bir yardımcı barkod okuyucu yelpazesi için takçalıştır kolaylığı sunar.
Görsel yakalama desteği fonksiyonelliği artırır ve değeri yükseltir
DS7708, iş süreçlerinizi daha da düzene koyma için ek veri yakalama
özellikleri sunar. Örneğin, personel, mağaza şartlarını veya sektörel
düzenlemeleri karşılamak amacıyla bir çekin, sürücü belgesinin veya
kimlik kartının anında resmini çekebilir ve böylece kasadan çıkış
hattında kasiyer üretkenliği ve verimliliğini artırır.
Kutudan çıktığı andan itibaren üstün deneyim
Akıllı otomatik ana bilgisayar algılama kabloları hangi ara yüzün bağlı
olduğunu otomatik olarak algılarken, pek çok konfigürasyon barkodu
tarama ihtiyacını da ortadan kaldırır. Dünyanın dört bir yanında,
kolay kurulumu mümkün kılan 90'ın üzerinde uluslararası klavye
desteklenmektedir.
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Özellikler
Fiziksel Özellikler
Boyutlar

QR Code – 10 mil:
Yalnızca barkod okuyucu:
5.63 in. Y x 5.86 in. G x 3.81 in. D
14,3 cm Y x 14,9 cm G x 9,7 cm D
Masaya Montaj Kitli Barkod Okuyucu:
6,06 inç Y x 5,93 inç G x 3,85 inç D
15,4 cm Y x 15,1 G cm x 9,8 cm D

Ağırlık

17,6 oz. / 500 g

Voltaj ve Akım

Yardımcı barkod okuyucu olmadan:
Bekleme: 5 VDC +/-%10 @ 125ma ortalama
Çalışma: 5 VDC +/-%10 @ 480ma ortalama
Yardımcı barkod okuyucu ile:
Bekleme: 12 VDC +/-%10 @ 100ma ortalama
Çalışma: 12 VDC +/-%10 @ 400ma ortalama

Renk

Geceyarısı Siyahı

Desteklenen Ana Cihaz RS485 üzerinden USB, RS-232, Klavye Wedge, TGCS
Ara Yüzleri
(IBM) 46XX
Klavye Desteği

90'ın üzerinde uluslararası klavyeyi destekler

Yardımcı Barkod
Okuyucu Ara Yüzü

USB

Elektronik Ürün
Gözetleme

Checkpoint EAS deaktivasyon sistemleriyle uyumludur

Performans Özellikleri
Geçirme Hızı

100 inç/saniyede hazır (254 cm/saniye)

Işık Kaynağı

İki derin kırmızı LED (660nm)

Görüntüleyici Görüş
Alanı

48° x 36,7° (barkod okuma)
48° x 33,7° (görsel yakalama)

Görüntü Sensörü

1280 x 960 (barkod okuma)
1280 x 880 (görsel yakalama)

Minimum Baskı
Kontrastı

%25 minimum yansıma farkı

Yuvarlanma / Aralık /
Yalpa (Eğiklik)

360˚, ±70˚, ±70˚ tipik

Kullanıcı Ortamı
Çalışma Sıcaklığı

32˚ ile 104˚F / 0˚ ile 40˚C arası

Depolama Sıcaklığı

-40˚ile 158˚F / -40˚ ile 70˚C arası

Nem

%5 ile %85 arası bağıl nem, yoğuşmasız

Çevre Koşullarına Karşı IP52
Muhafaza
Elektrostatik Deşarj
(ESD)

EN61000-4-2 başına ESD; +/- 25 KV Havadan
Doğrudan; +/- 8 KV Dolaylı (yardımcı barkod okuyucu
olmadan)

Ortam Işığı Aralığı

Karanlıktan (0 fcd) 450 fcd yapay ışığa ve 10.000 fcd
doğrudan güneş ışığına

Semboloji Deşifre Özelliği
Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2
of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 (Italian Pharma), PDF417, Micro PDF417,
Kompozit Kodlar, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR,
Chinese Sensible (Han Xin), Posta Kodları
Sembolojilerin tam listesi için Ürün Başvuru Kılavuzuna bakın.

Minimum Eleman Çözünürlüğü
Code 39 – 3 mil, UPC – 7,8 mil, PDF417 – 4 mil, Datamatrix – 7,5 mil, QR Code –
7,5 mil

Deşifre Aralıkları (Tipik)
Code 39 – 5 mil:

0 – 7,2 inç (0 – 18,3 cm)

UPC/EAN – 10 mil
(%80):

0 – 10 inç (0 – 25,4 cm)

UPC/EAN – 13 mil
(%100):

0 – 10,3 inç (0 – 26,1 cm)

PDF417 – 5 mil:

0 – 3,5 inç (0 – 8,9 cm)

Datamatrix – 10 mil:

0 – 5 inç (0 – 12,7 cm)

0 – 4,9 inç (0 – 12,4 cm)

Ücretsiz Yönetim Araçları
123Scan2
Tarayıcı parametrelerini programlar, cihaz yazılımını yükseltir, taranmış barkod
verilerini sunar ve raporları yazdırır.
www.zebra.com/123Scan
Tarayıcı Yönetim Hizmeti (SMS)
Zebra barkod okuyucunuzu uzaktan yönetir ve varlık bilgilerini sorgular.
www.zebra.com/sms
Tarayıcı SDK
Tam donanımlı bir barkod okuyucu uygulaması üretir; buna belgeler, sürücüler,
test araçları ve örnek kaynak kod dahildir.
www.zebra.com/windowsSDK

Garanti
Zebra'nın donanım garanti açıklaması koşullarına tabi olarak DS7708, sevkiyat
tarihinden itibaren 3 yıl süreyle işçilik ve malzeme kusurlarına karşı garantilidir.
Zebra donanımı ürün garanti açıklamasını doldurun:
www.zebra.com/warranty

Önerilen Müşteri Hizmetleri
Start Advance Exchange'den Hizmeti
Yasal bilgiler ve deşifre aralıkları da dahil olmak üzere teknik özelliklerin tam bir
listesi için lütfen ziyaret edin:
www.zebra.com/ds7708
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