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Seria V [WYPOŻYCZANIE/ZWROT]

Samoobsługa połączona z niezawodnością zabezpieczeń Tattle-Tape™
System 3M™ SelfCheck™ Seria V to szybkie, uniwersalne rozwiązanie dla wypożyczalni, które jest tak intuicyjne, że praktycznie
stanowi zapewnienie sukcesu. Wraz z łatwym w obsłudze ekranem dotykowym i instrukcjami krok-po-kroku, charakterystyczna
konstrukcja w kształcie litery V pomaga klientom w poprawnym umieszczaniu przedmiotów w urządzeniu. System przetwarza
książki, czasopisma, kasety wideo, płyty CD i DVD oraz pozwala na zdalną diagnostykę i monitorowanie poprzez sieć web. Pozwala
także na umieszczanie kodów kreskowych w różnych miejscach. Konstrukcja cewki – V automatycznie dostosowuje się do różnic w
poziomie napięcia, dzięki czemu praktycznie eliminuje fałszywe alarmy. Dodatkowe funkcje zabezpieczeń zapobiegają wypożyczaniu
więcej niż jednej książki po użyciu jednego kodu kreskowego i zamianie książek podczas wypożyczania. Dzięki dynamicznej
konstrukcji i nowoczesnemu wyglądowi Seria V wznosi bibliotekę na nowe poziomy produktywności i obsługi.

Intuicyjny interfejs użytkownika

Menedżer danych znaczników 3M

• Łatwy w obsłudze interfejs ekranu dotykowego
• Skaner jest w stanie rozpoznać niemal każde położenie i
orientację kodu kreskowego
• Charakterystyczna konstrukcja w kształcie litery V
sprawia, że umieszczanie przedmiotów w urządzeniu 		
jest bardziej intuicyjne

• Dostępny w systemach SelfCheck™ V3 i VFour
• Możliwość przejścia na standard ISO dla danych 		
znaczników w przyszłości
• Umożliwia systemowi RFID 3M™ odczytywanie 		
formatów danych określonych dla danego kraju
(języki: duński, holenderski, fiński i francuski)

Nowoczesna konstrukcja

Zdalna diagnostyka
i monitoring w oparciu o sieć web

• System posiada szeroką gamę wykończeń, co umożliwia
dopasowanie do wyglądu dowolnej biblioteki
• Łatwa w ładowaniu szybka drukarka paragonów

Niezawodne wypożyczanie
• Mniej niż 1 na 10000 fałszywych alarmów
• Szybkie wypożyczanie wielu elementów jednocześnie
• Zapewnia poprawne wypisywanie przedmiotów
• Klient może wybrać, czy chce wydrukować paragon, 		
wysłać go pocztą e-mail lub nie pobrać go

Elastyczne opcje
• Płatności i kary: karta kredytowa/debetowa, gotówka 		
lub obie z tych możliwości
• Wypożyczanie kaset wideo
• Przechowywanie i przekazywanie
• Możliwość wyboru wypożyczenia/zwrotu przez klienta/
personel
• Wiele języków

Modele
• V1 łączy samoobsługę z wykorzystaniem kodów 		
kreskowych z technologią pasków zabezpieczających 		
3M™ Tattle-Tape™
• V2 stanowi rozszerzenie funkcji zabezpieczających 		
V1 dzięki dodaniu wykrycia kilku książek za pomocą 		
technologii Tattle-Tape™, co uniemożliwia wypożyczenie
kilku książek z użyciem jednego kodu kreskowego
• V3 stanowi rozszerzenie możliwości V1 dzięki 		
dodanej samoobsłudze RFID, w tym wykrywania wielu
przedmiotów oznaczonych znacznikami RFID
• VFour stanowi rozszerzenie funkcji V2, poprzez
połączenie wykrywania wielu przedmiotów RFID 		
z wykrywaniem wielu książek zabezpieczonych paskami
Tattle-Tape™

Certyfikat UL
Certyfikat CE
Zgodność z dyrektywami WEEE i RoHS UE
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Wymiary
• Sama szafka:
660 mm x 914 mm x 1 118 mm
• Monitor:
57,8 mm nad blatem
Wysoka rozdzielczość
Przekątna 381 mm
Płaski ekran dotykowy LCD
• Drukarka:
216 mm x 149 mm x 159 mm
Termiczna, wbudowana w stanowisko lub
samodzielna, Ithaca®, model I-Therm™ 280

Profil zasilania
100-120 V lub 200-240 V prądu zmiennego
50–60 Hz
3,0/1,5 A

Waga transportowa
(przybliżona)
169 kg z blatem z laminatu
185 kg w przypadku blatu Corian®

