Werkstation medewerkers

RFID
Tattle-Tape™ Beveiliging

Model 946
Verbeter uw workflow-efficiëntie en ergonomie
Dit tijdbesparende werkstation combineert identificatie en beveiliging van materialen in een
enkele handeling. Met zijn flexibele ontwerp voor betere ergonomie verbetert dit werkstation de

Afmetingen
• Afmetingen kop:
327,4 mm x 406,0 mm x 416,1 mm

efficiëntie en verhoogt het de productiviteit door zowel barcodes als RFID-labels te verwerken

• Elektronicaframe:
304,8 mm x 63,5 mm x 279,4 mm

bij het uitchecken en het retourneren. Voor nieuwe aankopen en kleinere collecties kan het

Energieprofiel

werkstation ook conversies van barcode naar RFID uitvoeren. Met de functie ‘hoes correct

100/120 of 200/240 VAC

gevuld’ kunt u zien of de hoes en het artikel overeenkomen zonder de hoes te openen. Dit

50–60 Hz

reduceert de afhandeltijd. Het verificatielichtje bevestigt de aanwezigheid van een gevoelige

4,0/2,0 A, enkelfase

3M™ Tattle-Tape™ beveiligingsstrip. En het beste nieuws, met RFID worden gevoelige

Gewicht (bij benadering)

materialen zoals video’s en cassettes niet meer beschadigd of gewist door het werkstation.

• Gewicht kop: 1,8 kg
• Elektronicaframe: 12 kg

Gemakkelijk in gebruik

Functies

• Combineert RFID materiaalidentificatie en

• RFID-functie ‘hoes correct gevuld’ spaart 		
tijd omdat er minder handelingen nodig zijn

Tattle-Tape™ beveiliging tot één handeling
• Handelt in- en uitchecken af in één stap
• Verwerkt barcodes en 3M™ RFID-labels
• Modern ontwerp dat helpt vals alarm te 		
reduceren
• Verwerkt alle mediatypen met RFID op een
veilige manier

• Verificatielichtje bevestigt aanwezigheid
van gevoelige Tattle-Tape™ beveiligingsstrip
• Flexibel ontwerp voor betere ergonomie
• Gesynchroniseerde hotkey-functie op 		
toetsenbord voor gelijktijdige modusselectie
(in- of uitchecken) voor het geïntegreerde 		
bibliotheeksysteem en het werkstation voor
medewerkers
• Zichtbare indicatie als het werkstation voor
medewerkers niet werkt
• Verzorgt conversie van barcode naar RFID

3M Labelgegevensmanager
• Vrijheid om in de toekomst over te stappen
op ISO labelgegevensstandaard

UL-gecertificeerd

• Stelt het 3M™ RFID-systeem in staat land
specifieke gegevensformaten te lezen 		
(Deens, Nederlands, Fins en Frans)

CE-gecertificeerd
Voldoet aan de WEEEen RoHS richtlijnen
van de EU
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