Personalarbetsstation

RFID

Modell 895
Bearbetar material snabbt och säkert
Den här mångsidiga enheten är en komponent i 3M™ RFID-systemet och kan användas som
utlåningsdisk eller etikettprogrammeringsstation. Förutom att hantera flera material samtidigt kan
arbetsstationen bearbeta både streckkoder och RFID-etiketter vid utlåning och återlämning, och

Mått
• Antenn:
285 mm x 285 mm x 10 mm
• Avläsare:
160 mm x 100 mm x 30 mm

funktionen ”omslagsmatchning” förhindrar att material förväxlas under utlåning och återlämning. Den

Energiprofil

kan även programmera och omprogrammera RFID-etiketter och omvandlingar från streckkod till RFID

• Avläsare:
100–200 eller 200/240 VAC
50–60 Hz
0,5 A

– omvandlingsprocessen kan utföras utan att man behöver använda olika maskiner. Antennen har en
ergonomiskt korrekt design och en låg profil, som gör att material kan bearbetas snabbt och säkert.
Arbetsstationen är helt kompatibel med befintliga datorer för utlåningsdiskar, skannrar och skrivare, och

Vikt (ungefärlig)

displayen kan justeras så att den tydligt visar bibliotekets automatiska system.

• Antenn och avläsare: 1,0 kg

Lätt att använda

Kompatibelt system

* Endast antennen, avläsare och
programvara tillhandahålls av 3M.

• Fungerar som in och utlåningsstation

• Fungerar med befintliga system och alla
mediatyper

• Omvandlar streckkoder till RFID
• Synkroniserad hot-key-funktion på
tangentbordet gör att flera lägen kan väljas
samtidigt (återlämning eller utlåning) på ILS
och arbetsstationen.
• Hjälper till att eliminera falsklarm

• Ergonomiskt korrekt design
• Antenn med låg profil

3M Tag Data Manager

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

• Frihet att i framtiden övergå till ISO Tag
Data Standard

Snabb
• Bearbetar RFID-etiketter och streckkoder
• Bearbetar flera material samtidigt

• Bibliotekssystemet behöver inte
uppgraderas

• Ger 3M™ RFID-systemet möjlighet att
avläsa nationsspecifika dataformat (dan		
ska, nederländska, finska och franska)

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