
 به بارکد دیتا ارسال قابلیت، ای میله یا و بعدی تک های بارکد ثبت قابلیت با لیزر پرتو دارای،  ضربه ضد سیم ، بدون خوان بارکد

 55 تا متعدد دیوارهای پشت از دیتا ارسال قابلیت بهتریت،  صنعتی سالنهای در متر053 تا،  باز فضای در متر053 تا PC سیستم

 روی بر نصب قابلیت،  امواج تداخل عدم،  دلخواه سیستم به انتقال و بارکد عدد 00333 ثبت برای بارکد ثبت حافظه دارای،  متر

 - گیرنده USB دانگل - شارژر سیم - استاندارد شارژر - متحرک رومیزی پایه -  همراه لوازم.  ویندوز عامل های سیستم انواع

 نگهداری زمان. فارسی راهنمای و آموزش CD دارای.  آرسامان  خدمات و گارانتی سال یک دارای.  تنظیمات مدیریت برگه

 5 باطری شارژ برای نیاز مورد زمان،  ساعت 8 مداوم کار انجام زمان در شارژباطری نگهداری زمان،  روز 55 باطری شارژ

 IP45 , CE استاندارد دارای.  ساعت

 

 ( Wireless) بارکد خوان بی سیم  : نوع کاال

 LS – 1245Wبارکدخوان بیسیم رومنس : نام فارسی کاال 

  barcode scanner Wireless ROMANS LS – 1245W:   نام انگلیسی 

 20CM: ابعاد بسته بندی 

 سانتیمتر02طول 

 سانتیمتر 02عرض 

 سانتیمتر 53ارتفاع 

 گرکم 532وزن کامل با بسته بندی  

 

 :ویژگی های کاال 

 لیزر: تکنولوژی 

 1Dتک بعدی : ارکد خواند ب

 کلیه پروتکل های بارکد میله ای استاندارد: انواع بارکد های قابل خواندن 

  222/022: رزولوشن 

 اندروید/ مک / ویندوز : قابلیت اتصال به انواع سیستم عامل 

 بیتی 50: پردازنده 

 اسکن بر ثانیه 522: سرعت اسکن بر ثانیه 

 مگا هرتز 355محدوده ارسال دیتا 

 OFFLIN/ONLIN: ثببت بارکد توسط بارکدخوان  نوع

 اتوماتیک/ دستی : قابلیت تنظیم  ثبت بارکدخوان 

 قابلیت خاموش و روشن کردن بوق بارکدخوان

 درجه سانتیگراد 32تا : محدوده دمای عملکرد 

 باطری داخلی و شارژر: منبع تغذیه 

 8MB: حافظه 

 USB:توع اتصال به درگاه رایانه 



 :به گیرنده بارکد خوانارسال دیتا 

 متر  532تا : ارسال دیتا در فضای باز  -0

 متر 032تا : ارسال دیتا در محیط صنعتی  -0

 متر 53ارسال دیتا بین طبقات ساختمان تا  -5

 

 

برگه / دفترچه پرگرام /دانگل رسیور/پایه بارکدخوان/کابل رابط /شارژر: لوازم همراه بارکد خوان 

 راهنمای فارسی

 

 ماه آرسامان 01: گارانتی 

 سال  3: خدمات بعد از فروش 

 


