Tiskový konverzní systém
Rychlý a flexibilní přechod na systém RFID
Posilte svou knihovnu o jeden z nejrychlejších tiskových konverzních systémů na trhu. Ušetřete čas a peníze a zajistěte
si flexibilitu při tisku jak čárových kódů, tak knihovního loga na RFID štítky přímo v knihovně. Umožněte pracovníkům
knihovny třídit položky pomocí předem sestaveného seznamu starých svazků a zkraťte ve své knihovně čas potřebný na
konverzi. V prostředí intuitivního rozhraní a uživatelsky přívětivého nastavení se vaši pracovníci rychle naučí převádět štítky
a okamžitě tak poznají výhody systému RFID.

Rozměry
• Podložka:
285 mm x 285 mm x 10 mm
• Čtečka:
160 mm x 100 mm x 30 mm
• Velkoobjemová tiskárna:
495,3 mm x 263,4 mm x 393,7 mm
• Standardní tiskárna:
247,7 mm x 201 mm x 173 mm

Snadné použití/nákladová efektivnost

Správce dat štítků 3M

Energetické údaje

• Pracovníci se snadno naučí konvertovat
knihovní sbírku

• Možnost budoucího přestupu na datový
standard štítků ISO

• Čtečka:
100-240 V AC 50-60 Hz

• Intuitivní rozhraní přispěje spokojenosti
zaměstnanců

• Umožňuje systému RFID 3M™ načítat regionální
datové formáty (dánský, nizozemský, finský a 		
francouzský)

• Velkoobjemová tiskárna:
100-240 V AC 50-60 Hz

• Možnost tisku standardního a velkého objemu

• Standardní tiskárna:
100-240 V AC 50-60 Hz

Množství vlastností

Weight (Approximate)

• Snadné načtení RFID štítků do tiskárny

• Podložka a čtečka:
1,0 Kg

• Možnost protřídit a současně konvertovat vaši sbírku
• Systém dokáže programovat a přeprogramovat štítky

• Velkoobjemová tiskárna:
23,13 kg

• Možnost flexibilního tisku čárového kódu na
RFID štítky

• Standardní tiskárna:
1,5 kg

• Možnost tisku knihovního loga na RFID štítky přímo
v knihovně

*Společnost 3M dodává pouze tiskárnu,
software, podložku a čtečku/zapisovačku karet
CompactFlash.
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