System konwersji druku
Szybka, elastyczna konwersja do systemu RFID
Wzbogać swoją bibliotekę o jeden z najszybszych na rynku systemów konwersji druku. Oszczędź czas i pieniądze drukując
bezpośrednio w bibliotece zarówno kod kreskowy jak i logo biblioteki na etykiecie RFID. Skorzystaj z możliwości przesortowania
swoich zbiorów bibliotecznych za pomocą wcześniej zaprogramowanego wykazu przestarzałych książek, który pomoże
przyspieszyć czas konwersji. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi i przyjaznym dla użytkownika ustawieniom twój personel szybko
nauczy się konwertować etykiety i natychmiast zacznie odczuwać korzyści z zastosowania systemu RFID.

Łatwość użytkowania / Efektywność
kosztowa
• Pozwala personelowi szybko nauczyć się
konwertować zbiory
• Intuicyjny interfejs zwiększa zadowolenie 		
pracowników

3M Tag Data Manager
• Możliwość przeniesienia w przyszłości do standardu 		
ISO Tag Data
• Umożliwia odczytywanie przez system 3M™RFID 		
formatów danych specyficznych dla danego kraju 		
(duński, holenderski, fiński i francuski)

• Łatwe podawanie etykiet RFID do drukarki
• Opcje drukowania standardowego i o dużej 		
wydajności

Wymiary
• Podkładka:
11,25” x 11,25” x 0,4”
(285 mm x 285 mm x 10 mm)
• Czytnik:
6” x 4” x 1”
(160 mm x 100 mm x 30 mm)
• Drukarka o dużej wydajności:
19,5” x 10,37” x 15,5”
(495,3 mm x 263,4 mm x 393,7 mm)
• Drukarka o standardowej wydajności:
9,75” x 7,9” x 6,8”
(247,7 mm x 201 mm x 173 mm)

Specyfikacja elektryczna
• Czytnik:
100-240 VAC50-60 Hz
• Drukarka o dużej wydajności:
100-240 VAC50-60 Hz
• Drukarka o standardowej wydajności: 		
100-240 VAC50-60 Hz

Różnorodne właściwości

Masa (przybliżona)

• Możliwość jednoczesnego sortowania i konwersji 		
zbioru bibliotecznego

• Podkładka i czytnik:
2,2 lbs (1,0 kg)

• Programowanie i przeprogramowywanie etykiet 		
przez system

• Drukarka o dużej wydajności:
51 lbs (23,13 kg)

• Elastyczność drukowania kodu kreskowego na 		
etykiecie RFID

• Drukarka o standardowej wydajności:
3,2 lbs (1,5 kg)

• Indywidualny wydruk logo biblioteki na etykiecie 		
RFID bezpośrednio na miejscu

System konwersji druku o dużej wydajności
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