Estação de Trabalho para Balcão

RFID
Tattle-Tape™ Segurança

Modelo 946
Melhora a ergonomia e a eficiência do fluxo de trabalho
Este sistema combina a identificação dos fundos, tanto com etiquetas RFID como com
código de barras, com a activação e desactivação das tiras magnéticas de segurança.
Processa de forma automática tanto os empréstimos como as devoluções. Adicionalmente
pode programar e reprogramar etiquetas RFID, sendo útil para adicionar informação às
novas aquisições. Pode trabalhar com vários livros de forma simultânea. Um verificador
mostra o estado das tiras magnéticas, assegurando desta forma a correcta activação ou
desactivação das mesmas.
O desenho ergonómico da unidade e a incorporação de ecrã, scanner, leitor RFID e
activador/desactivador numa unidade compacta, liberta espaço no balcão e evita
movimentos físicos adicionais no processo.

Fácil de Usar

Características

• Combina identificação e segurança RFID com
segurança Tattle-Tape™ numa só operação

• Economiza tempo pela redução do
manuseamento

• Efectua empréstimo ou devolução num
só passo

• Luz de verificação que confirma a presença
de Tiras de Segurança Tattle-Tape™

• Processa etiquetas RFID e códigos de barras

• Desenho flexível para melhor ergonomia

• Desenho melhorado para ajudar a reduzir os
falsos alarmes

• Indicação visível caso a estação de trabalho
se encontre desligada

• Processa de forma segura todos os suportes
com RFID

• Realiza a conversão dos códigos de barras
para RFID

3M Gestão de Etiquetas de Dados
• Possibilita a conversão futura para etiqueta
com norma ISO
• Possibilita ao sistema RFID a leitura de
formatos de dados específicos de alguns países
(dinamarquês, alemão, finlandês e francês)

Certificação CE
Certificação UL
Cumpre as
Directivas Europeias
WEEE e RoHS
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Dimensões
• Dimensão total:
327.4mm x 406.0mm x 416.1mm
• Chassis de electrónica:
304.8mm x 63.5mm x 279.4mm

Corrente eléctrica
100/120 ou 200/240 VAC
50-60 Hz
4.0/2.0 A, Fase Única

Peso (Aproximado)
• Cabeça: 1.8 Kg.
• Chassis Electrónica: 12 Kg

