Vonalkód-RFID átalakító rendszer

Gyors, rugalmas átállás RFID-re

Méretek

A könyvtár a piacon elérhető egyik leggyorsabb vonalkód-RFID átalakító rendszert érheti el. Idő és pénz takarítható meg annak
a rugalmasságnak köszönhetően, amely lehetővé teszi a vonalkód és a könyvtári logó címkére nyomtatását közvetlenül a
könyvtárban. A könyvtári kollekció előre programozott„gyomlálási listá”-val„kigyomlálható”, így az átállás ideje csökkenthető.
Intuitív kezelőfelületének és felhasználóbarát állíthatóságának köszönhetően a személyzet gyorsan megtanulja a címkék
átalakítását, így azonnal érezheti az RFID-technológia előnyeit.

• Olvasó:
160 mm x 100 mm x 30 mm
• Nagy kapacitású nyomtató:
495,3 mm x 263,4 mm x 393,7 mm
• Normál kapacitású nyomtató:
247,7 mm x 201 mm x 173 mm

Könnyen használható / Költséghatékony

3M címkeadat-kezelő

• A személyzet könnyen megtanulhatja a gyűjtemény
átállítását

• A jövőben lehetséges az átállás az ISO címkedat-		
szabványra

• Az intuitív felület megkönnyíti a személyzet munkáját

• A 3M™ RFID-rendszerek képesek az országspecifikus
adatok olvasására (dán, holland, finn és francia)

• Az RFID-címkék könnyen a nyomtatóba tölthetők

• Aljzat:
285 mm x 285 mm x 10 mm

• Magas és normál kapacitású nyomtatás

Betáplálás
• Olvasó:
100-240 VAC50-60 Hz
• Nagy kapacitású nyomtató:
100-240 VAC50-60 Hz
• Normál kapacitású nyomtató:
100-240 VAC50-60 Hz

Tömeg (hozzávetőleges)

Többfunkciós

• Aljzat és olvasó:
1,0 kg

• A gyűjtemény egyidejűleg állítható át és 		
„gyomlálható ki”

• Nagy kapacitású nyomtató:
23,13 kg

• A rendszer képes a címkék be- és átprogramozására
• Rugalmasság: az RFID-címkére vonalkód 		
nyomtatható

• Normál kapacitású nyomtató:
1,5 kg

• Egyedi könyvtárlogó nyomtatása az RFID-címkére 		
közvetlenül a könyvtárban

* A 3M csak a nyomtatót, a szoftvert, az 		
aljzatot és a CompactFlash® kártyaolvasót/írót biztosítja.

Nagy kapacitású vonalkód-RFID átalakító rendszer

Normál kapacitású vonalkód-RFID átalakító rendszer
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