3M Digitale bibliotheekassistent
™

Beheert uw bibliotheek actief

RFID

Afmetingen

Als een component van het 3M™ RFID-systeem leest dit draadloze, hand-

held apparaat direct alle 3M™ RFID-labels op bibliotheekmateriaal, waardoor
het lezen van planken, opbergen, sorteren, zoeken, opschonen en zoeken van

boeken die verwijderd of vastgehouden moeten worden routinetaken worden.

• Handheld eenheid:
240 mm x 180 mm x 100 mm
• Antennegedeelte:
240 mm x 100 mm x 12,5 mm

Energieprofiel

De digitale bibliotheekassistent is compact een eenvoudig in het gebruik, en kan

• Handheld eenheid: 7,4 volt oplaad
bare batterij

en de draaibare antenne zorgen voor maximaal comfort en minimaal bukken.

• Gebruiksduur batterij: 4 uur leestijd
tussen het opladen – typisch 6-8 uur
gebruik (afhankelijk van toepassing)

En omdat hij gelijktijdig planken leest, boeken zoekt en inventaris scant, kan hij

Gewicht (bij benadering)

merkt zouden blijven. Ook kan het apparaat snel items identificeren die niet

• Gewicht in vervoersverpakking: 5 kg

informatie over meer dan een miljoen items opslaan. Het ergonomische ontwerp
Nooit meer bukken of reiken om hoge of lage planken te bereiken.

tijd besparen, productiviteit verhogen en fouten ontdekken die anders onopge-

correct zijn uitgecheckt, en het kan de veiligheidsstatus van het materiaal direct

waarnemen. Begin uw bibliotheekcollectie vandaag nog actief te beheren met de
allernieuwste digitale bibliotheekassistent van 3M.

Eenvoudig te gebruiken

Hoge opslagcapaciteit

• 	Ideaal voor het lezen van planken, op
de plank plaatsen, zoeken, opschonen en
zoeken van boeken die verwijderd of vast
gehouden moeten worden

• Kan informatie over meer dan een miljoen
items bevatten

• Kan gelijktijdig planken lezen, boeken 		
zoeken en inventaris scannen

Groter beveiligingsbereik

• Verhoogt de productiviteit en zorgt voor een
beter geordende bibliotheek

Ergonomisch, handheld ontwerp

• Slaat informatie effectief en eenvoudig op

• Detecteert materiaal dat een alarm zou 		
kunnen veroorzaken
• Identificeert items die niet correct zijn inof uitgecheckt
• Corrigeert fouten snel en gemakkelijk

• Comfortabel
• Draadloos
• Compact
• Lichtgewicht

UL-gecertificeerd

3M Labelgegevensmanager
• Vrijheid om in de toekomst over te stappen
op ISO labelgegevensstandaard
• Stelt het 3M™ RFID-systeem in staat 		
landspecifieke gegevensformaten te lezen
(Deens, Nederlands, Fins en Frans)

CE-gecertificeerd
Voldoet aan de WEEEen RoHS richtlijnen
van de EU
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• Handheld eenheid: 700 gram
(inclusief batterij)

