3M Digitális könyvtársegéd
™

A könyvtári kollekció aktív kezelése

RFID

Méretek

A 3M™ RFID-rendszer részét képező vezeték nélküli, kézi eszköz azonnal olvassa a könyvtári anyagok 3M™ RFID-címkéit, jelentősen
leegyszerűsítve a polcok áttekintését, az anyagok elhelyezését, osztályozását és kiválogatását. A kompakt, egyszerűen használható

• Kézi egység:
240 mm x 180 mm x 100 mm

digitális könyvtársegéd több, mint egymillió áru információit képes tárolni. Az ergonómikus formaterv és a kihajtható antenna

• Antenna:
240 mm x 100 mm x 12,5 mm

maximális komfortot nyújt, csökkentve a hátat-derekat terhelő görnyedést. Nem kell többé előrehajolni, vagy nyújtózkodni az

Betáplálás

alacsonyan, illetve magasan vezető polcokhoz.

• Kézi egység: 7.4 voltos újratölthető elem

A készülék egyidejűleg végzi a polcok áttekintését, a keresést és a leltározást, így időt takarít meg, javítva a termelékenységet,
és felfedezve az amúgy esetleg rejtve maradó hibákat. A készülék gyorsan azonosítja a nem megfelelően kijelentkeztetett

• Elem élettartama: Tipikusan 4 óra kiolvasási
idő két újratöltés között 6-8 óra használat
(az alkalmazástól függően)

árukat, és azonnal érzékeli az anyagok biztonsági szintjét. Kezelje aktív módon könyvtári kollekcióját a 3M korszerű digitális

Tömeg (körülbelüli)

könyvtársegédével!

• Kézi egység: 700 g (elemmel)
• Tömeg csomagolással: 5 Kg

Könnyen használható

Nagy tárolókapacitás

• Ideális a polcok áttekintéséhez, az anyagok
áthelyezéséhez, a kiválogatáshoz és a hibakereséshez

• Több, mint egymillió áru információit tárolja

• Egyidejűleg végzi a polcok áttekintését, a keresést
és a leltározást
• Javítja a termelékenységet, hozzájárul a
rendszerezettebb könyvtárhoz

Ergonómikus, hordozható kialakítás
• Kényelmes

• Az adattárolás hatékony és könnyű

Növekvő biztonság
• Azonnal érzékeli a riasztást kiváltó anyagokat
• Azonosítja a nem megfelelően be- vagy
kijelentkeztetett anyagokat
• Gyors és könnyű hibajavtás

• Vezeték nélküli
• Kompakt
• Könnyű

3M címkeadat-kezelő
• Az ISO címkeadat-szabvány esetleges jövőbeli
módosítására felkészítve
• A 3M™ RFID rendszer országspecifikus
adatformátumokat is olvashat (dán, holland, finn, 		
francia)

UL-tanúsítású
CE-tanúsítású
Teljesíti az EU
WEEE- és RoHSirányelveit
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