Utskriftskonverteringssystem
Rask og fleksibel overgang til RFID
Gi biblioteket et av de raskeste utskriftskonverteringssystemene på markedet. Spar tid og penger
ved å skrive ut både strekkoden og biblioteklogoen på RFID-brikken i biblioteket. Det går an å luke ut
biblioteksamlingen med en forhåndsprogrammert lukeliste, noe som reduserer konverteringstiden. Det
intuitive brukergrensesnittet og det brukervennlige oppsettet gjør det enkelt for de ansatte å lære å

Mål
• Styrematte:
285 mm x 285 mm x 10 mm
• Leser:
160 mm x 100 mm x 30 mm
• Skriver for stort volum:
495,30 mm x 263,40 mm x 393,70 mm

konvertere brikker slik at de kan bruke fordelene med RFID.

• Skriver for vanlig volum:
247,70 mm x 201 mm x 173 mm

Enkel å bruke / kostnadseffektiv

3Ms etikettdatabehandler

Energiprofil

• Gjør det lett for de ansatte å lære å
endre samlinger

• Frihet til å endre til ISO-etikettdatastandard
i fremtiden

• Leser:
100–240 VAC 50–60 Hz

• Har et intuitivt brukergrensesnitt som gjør 		
de ansatte fornøyd

• Gjør det mulig for 3M™RFID-systemet å 		
lese landsspesifikke dataformater (dansk, 		
nederlandsk, finsk og fransk)

• Skriver for stort volum:
100–240 VAC 50–60 Hz

• Det er enkelt å legge RFID-etiketter i 		
skriveren
• Har alternativer for stort og vanlig 		
utskriftsvolum

• Skriver for vanlig volum:
100–240 VAC 50–60 Hz

Vekt (omtrentlig)
• Styrematte og leser:
1,0 kg

Flere funksjoner

• Skriver for stort volum:
23,13 kg

• Kan luke ut og endre samlingen samtidig
• Systemet kan programmere og 		
omprogrammere etiketter

• Skriver for vanlig volum:
1,5 kg

• Kan skrive ut strekkoder på RFID-etiketter
• Kan skrive ut bibliotekets logo på 		
RFID-etikettene i biblioteket

*Bare skriver, programvare, styrematte, og
CompactFlash®-kortleser/-skriver fra 3M.

Utskriftskonverteringssystem for vanlig volum

Utskriftskonverteringssystem for stort volum
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