Personalarbetsstation

RFID
Tattle-Tape™ Security

Modell 946
Förbättra arbetsflödets effektivitet och ergonomi
Den här tidsbesparande arbetsstationen kombinerar materialidentifiering och säkerhet i en enda åtgärd.
Arbetsstationens flexibla design ger bättre ergonomi, förbättrar effektiviteten och ökar produktiviteten
genom att bearbeta både streckkoder och RFID-etiketter vid utlåning och återlämning. Arbetsstationen
kan även utföra omvandlingar från streckkod till RFID på nyförvärv och mindre samlingar. Funktionen

Mått
• Huvudmått:
327,4 mm x 406,0 mm x 416,1 mm
• Elektronikhölje:
304,8 mm x 63,5 mm x 279,4 mm

Energiprofil

omslaget, vilket minskar hanteringstiden. Verifieringslampan bekräftar att det finns en aktiverad 3M™

100/120 eller 200/240 VAC
50–60 Hz
4,0/2,0 A, enfas

Tattle-Tape™ -säkerhetsremsa. Det bästa av allt är att arbetsstationen med RFID inte skadar eller raderar

Vikt (ungefärlig)

känsligt material, som t.ex. videoband eller kassetter.

• Huvudvikt: 1,8 kg

”omslagsmatchning” gör att du kan identifiera om omslaget och materialet matchar utan att öppna

• Elektronikhölje: 12 kg

Lätt att använda

Funktioner

• Kombinerar RFID-materialidentifiering och

• RFID-funktionen ”omslagsmatchning” 		
sparar tid genom reducerad hantering

Tattle-Tape™ -säkerhet i samma åtgärd
• Utför återlämning eller utlåning i ett steg
• Bearbetar streckkoder och 3M™ RFID-		
etiketter
• Förbättrad design som hjälper till att
reducera falsklarm
• Säker bearbetning av alla mediatyper
med RFID

• Verifieringslampan bekräftar att det finns
en aktiv Tattle-Tape™ -säkerhetsremsa
• Flexibel design för förbättrad ergonomi
• Synkroniserad hotkey-funktion på
tangentbordet gör att flera lägen (eller 		
utlåning) kan väljas samtidigt på ILS och 		
personalens arbetsstation
• Synlig indikering på om personalens 		
arbetsstation är nere
• Omvandlar streckkoder till RFID

3M Tag Data Manager
• Frihet att i framtiden övergå till ISO Tag 		
Data Standard
• Ger 3M™ RFID-systemet möjlighet att 		
avläsa nationsspecifika dataformat (danska,
nederländska, finska och franska)

UL-certifierad
CE-certifierad
Uppfyller kraven
i EU:s WEEE- och
RoHS-direktiv
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