Személyzeti munkaállomás

RFID

895 modell

Az áruk gyors, biztonságos feldolgozása
A 3M™ RFID-rendszer részét képező, sokoldalú egység forgalmi munkaállomásként és címkeprogramozási állomásként
is használható. A munkaállomás egyszerre több árut is képes kezelni. Ki- és bevételnél olvassa a vonalkódokat és az

Méretek
• Asztalegység:
285 mm x 285 mm x 10 mm

RFID-címkéket is, valamint megakadályozza az áruk felcserélését. Képes programozni és újraprogramozni az RFID-

• Olvasó:
160 mm x 100 mm x 30 mm

címkéket, illetve átalakítani a vonalkódos információkat RFID-adatokká. Így nincs szükség különböző gépekre az

Betáplálás

átalakítási eljáráshoz. Ergonómikus kialakításának köszönhetően az olvasóegység alacsony profilú, így az áruk gyorsan,

• Olvasó:
100-200 vagy 200/240 VAC
50-60 Hz
0,5A

biztonságosan dolgozhatók fel. A munkaállomás teljesen kompatíbilis a meglevő forgalomkezelő számítógépekkel,
letapogatókkal és nyomtatókkal. A kijelzőn könnyen megjeleníthető a könyvtár automatizálási rendszere.

Tömeg (körülbelüli)
• Asztalegység és olvasó: 1,0 Kg

Könnyen használható

Kompatibilis

• Forgalmi állomásként működik

• Együttműködik a meglevő rendszerekkel és
minden adathordozó-típussal

• Képes átalakítani a vonalkód-adatokat RFID-adatokká
• A szinkronizált billentyűparancsokkal egyidejűleg
választható ki a könyvtárkezelő rendszer és a 		
munkaállomás üzemmódja (ki- vagy bevétel).
• Segít a hibás riasztások kiküszöbölésében
• Az RFID “hordtáska” funkció kezelési időt takarít meg

Gyors
• RFID-címkéket és vonalkódokat is olvas
• Egyszerre több árut képes feldolgozni

• Nem szükséges frissíteni a könyvtár rendszerét
• Ergonómikus kialakítás
• Alacsony profilú asztalegység

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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