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Cititoare mobile de coduri de bare 1D 
- Conectare cu fir - 

 
 
 
 

LIVRARE GRATUITĂ 
În maxim 24 de ore! 

 

 

 

CELE MAI BUNE CONDIȚII 
La returnarea produselor în 15 zile 
primiţi banii înapoi integral. 

 
ASISTENȚĂ  
Suport gratuit pentru configurare şi 
conectare la diverse programe. 

 
 

 

0BBirch CD100 
Alegere excelentă pentru back-office. Datorită consumului scăzut, 
poate fi folosit cu succes conectat la laptop. Ușor și ergonomic, oferă 
confortul necesar folosirii zilnice. 
 

Tehnologie de scanare: CCD 
Distanţă maximă de scanare*: 3 cm.  
Suport de masa: NU 
Variante de conectare: USB, PS2, RS232. Permite schimbarea cablului. 
Rezistă la căzături pe beton de la înălțimea de 100 cm. 
Citeşte majoritatea simbologiilor 1D  
Confirmare de citire: semnal sonor. 
Durată de viață: 40 000 ore pt. sursa de lumină; 1 milion apăsări ale butonului. 
Material: plastic ABS. Temperatura de utilizare: 0 – 50P

0
P C 

Dimensiuni (L x l x h): 179 x 81 x 63 mm . Greutate: 120 g (fără cablu). 
Culori disponibile: negru. Originea mărcii: Taiwan 

Pret:  120 Lei 
20BPret fara TVA: 96,77 Lei   

 

http://www.aparaturafiscala.ro/produse/subcategorie/Cititoare_coduri_de_bare_si_Terminale_de_inventariere/Cititoare_coduri_de_bare_mobile_1D_-_conectare_cu_fir
http://www.aparaturafiscala.ro/produse/subcategorie/Cititoare_coduri_de_bare_si_Terminale_de_inventariere/Cititoare_coduri_de_bare_mobile_1D_-_conectare_cu_fir
http://www.aparaturafiscala.ro/produse/subcategorie/Cititoare_coduri_de_bare_si_Terminale_de_inventariere/Cititoare_coduri_de_bare_mobile_1D_-_conectare_cu_fir
http://www.aparaturafiscala.ro/contact.php
http://www.aparaturafiscala.ro/informatii/livrare-si-service-national/
http://www.aparaturafiscala.ro/produs/Birch_CD100
https://www.facebook.com/casedemarcat
https://www.facebook.com/casedemarcat
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1BBirch BZ188 

Performante surprinzătoare la un pret scăzut. Ergonomic și rezistent. 
Confirmare scanare sonor si cu led. 
 

Tehnologie de scanare: CCD (660nm) 
Distanţă maximă de scanare*: 20 cm.  
Suport de masa: NU 
Variante de conectare: USB, PS2. RS232. Permite schimbarea cablului. 
Rezista la cazaturi pe beton de la înaltimea de 100 cm. 
Citeşte majoritatea simbologiilor 1D 
Confirmare de citire: semnal sonor și led 
Durata de viata: 40 000 ore pt sursa de lumina; 1 milion apasari ale butonului. 
Material: plastic ABS. Temperatura de utilizare: 0 – 50P

0
P C 

Dimensiuni (L x l x h): 160 x 60 x 86 mm . Greutate: 290 g (fara cablu). 
Culori disponibile: negru.  
Originea mărcii: Taiwan 

Pret:  180 Lei 
21BPret fara TVA: 145,16 Lei   

 

2BBirch BF481  
Foloseste tehnologie CCD Long Range ce permite scanarea la distanţă 
de până la 40 cm, fiind astfel similar sau mai performant decât unele 
cititoare cu tehnologie laser. Design atractiv, formă ergonomică. 
 

Tehnologie de scanare: CCD Long Range (630nm Red Led Lamp). 
Distanţă maximă de scanare*: 40 cm.  
Suport de masa: NU 
Variante de conectare: USB, RS232, casa de marcat**.  
Permite schimbarea cablului 
Citeşte majoritatea simbologiilor 1D.  
Confirmare de citire: semnal sonor si led 
Temperatură de utilizare: 0 – 50 grade C. Consum scăzut (65-75 mA) 
Greutate: 95 g (fara cablu) 
Culori disponibile: negru.  
Originea mărcii: Taiwan 
 

Pret:  260 Lei 
3BPret fara TVA: 209,67 Lei   

 
4BBirch BS915 II  

Scanare rapidă, cu tehnologie laser. Excelent pentru punctul de vânzare 
sau pentru back-office. 
 

Tehnologie de scanare: Laser 
Distanţă maximă de scanare*: 40 cm.  
Suport de masă: NU 
Variante de conectare: USB, PS2, RS232, casă de marcat**.  
Permite schimbarea cablului. 
Citeşte majoritatea simbologiilor 1D: All UPC/EAN/JAN, EAN128 Code, Code 39, Code    39 
Full ASCII, Code32, Code 128, CODABAR/NW7, Interleave 25, Industrial 25, Matrix 25, 
MSI/PLESSEY, Telepen, Code 93, Code 11, Code 26, LCD25, GS1 DataBar  
Confirmare de citire: semnal sonor  
Temperatură de utilizare: 0 – 50 grade C 
Dimensiuni (L x l x h): 139 x 90 x 85 mm . Greutate: 135 g.  
Culori disponibile: negru. 
Originea mărcii: Taiwan 

Pret:  260 Lei 
5BPret fara TVA: 209,67 Lei   

 

http://www.aparaturafiscala.ro/produs/Birch_BF481_
http://www.aparaturafiscala.ro/produs/Birch_BS915_II_
http://www.aparaturafiscala.ro/produs/Birch_BZ188
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Motorola Symbol LS1203   
Modelul economic de la Motorola oferă la un preţ accesibil toate 
avantajele specifice brandului: fiabilitate, garanție 2 ani, asistență, etc. 
Suport de masă opțional. Disponibil în două variante de culori. 
 
Conectare cu fir. Lungime cablu: 2 m.  
Permite schimbarea cablului de conectare. 
Tehnologie de scanare: laser 
Distanţă maximă de scanare: 32 cm 
Suport de masă: variantă opțională. Funcţie de scanare continuă: DA 
Variante de conectare: USB, PS2, RS232, casa de marcat**.  
Confirmare de citire: semnal sonor  
Dimensiuni (L x l x h): 62 x 180 x 60 mm (fără suport). Greutate: 122 g; 
Culori disponibile: gri deschis, negru.  
Garanţie: 2 ani. Originea mărcii: Statele Unite 

Pret:  280 Lei 
Pret fara TVA: 225,80 Lei 

Varianta cu suport inclus - Pret:  290 Lei 
Pret fara TVA: 233,87 Lei     

 
 
 
 

Datalogic Touch TD1100    
Modelul economic de la Datalogic rezistă la căzături pe beton de la 
înălțimea de 1.5m și citește coduri de la distanța de 9cm.  
 
Tehnologie de scanare: CCD LED. Conectare cu fir.  
Distanţă maximă de scanare: 9 cm. Funcţie de scanare continuă: NU 
Mini stand de masă inclus (la nivelul mesei, fără picior).  
Variante de conectare: USB, RS232, casa de marcat**.  
Permite schimbarea cablului de conectare. 
Confirmare de citire: semnal sonor.  
Rezistă la căzături pe beton de la o distanţă de 1,5 m 
Coeficient de rezistență la apă și praf: IP30 
Culori disponibile: negru.  
Garanţie: 2 ani. Originea mărcii: Italia 

Pret:  290 Lei 
Pret fara TVA: 233,87 Lei  

 Honeywell Eclipse 5145   
Modelul economic de la Honeywell detectează codurile de bare pentru 
iesire automata din stand-by. Design original, în două variante de culori. 
 
Conectare cu fir. Lungime cablu: 1.5 m.  
Permite schimbarea cablului de conectare. 
Tehnologie de scanare: Laser 
Distanţă maximă de scanare: 17 cm 
Suport de masă: opțional (neinclus in preț). Funcţie de scanare continuă: DA 
Variante de conectare: USB, PS2, RS232, casa de marcat**.  
Semnal sonor pentru confirmarea citirii. 
Dimensiuni (L x l x h): 169 x 63 x 51 mm (fără suport). Greutate: 100 g; 
Culori disponibile: gri deschis, negru.  
Garanţie: 2 ani. Originea mărcii: Statele Unite 

Pret:  350 Lei 
Pret fara TVA: 282,26 Lei   

 
 

http://www.aparaturafiscala.ro/produs/Datalogic_Touch_TD1100
http://www.aparaturafiscala.ro/produs/Honeywell_Eclipse_5145
http://www.aparaturafiscala.ro/produs/Symbol_LS1203
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Datalogic QuickScan Lite QW2120    
Scanează cu ușurință codurile de bare lungi ce se regăsesc pe facturile 
de utilități, în procese de producție sau în finanțe-bănci. Tehnologie 
patentată “Green Spot” pentru ţintire și confirmarea scanării. 
 

Tehnologie de scanare: CCD Red LED 610-650 nm. Conectare cu fir.  
Distanţă maximă de scanare: 60 cm.  
Suport de masă: inclus în preţ. Funcţie de scanare continuă: DA 
Variante de conectare: USB, RS232, casa de marcat**.  
Confirmare de citire: semnal sonor. Tehnologie “Green Spot” (Punct verde). 
Rezistă la căzături pe beton de la o distanţă de 1,5 m 
Coeficient de rezistență la apă și praf: IP42 
Dimensiuni: 170 x 65 x 70 mm (fără suport). Greutate: 119 g; 
Culori disponibile: negru.  
Garanţie: 2 ani. Originea mărcii: Italia 

Pret:  350 Lei 
Pret fara TVA: 282,26 Lei   

 
 
 

Aures PS50   
Contribuie la imaginea magazinului prin posibilitatea configurării 
culorilor carcasei. Dotat cu leduri ce confirmă scanarea sau starea de 
stand-by. Stand inclus. Tehnologie laser. 
 

Conectare cu fir. Lungime cablu: 2 m. Nu permite schimbarea cablului de conectare. 
Tehnologie de scanare: Laser. Semnal sonor și luminos pentru confirmarea citirii. 
Distanţă maximă de scanare*: 20 cm.  
Rezistă la căzături pe beton de la o distanţă de 1,0 m 
Suport de masă: inclus în preţ. Funcţie de scanare continuă: DA 
Variante de conectare: USB, PS2, RS232, casa de marcat**.  
Multiple leduri de confirmare pentru stand-by și scanare. 
Dimensiuni (L x l x h): 106,7 x 58 x 155 mm (fără suport). Greutate: 148 g;  
Disponibil într-o gamă variată de culori:     

- Culoarea de bază a cititorului şi a suportului: gri deschis, gri inghis     
- Culoarea clipsurilor: portocaliu, bleu, albastru, maro, gri inchis, gri deschis, 

galben, verde          
Originea mărcii: Franţa 

Pret:  400 Lei 
Pret fara TVA: 322,58 Lei   

 
Motorola Symbol LS2208 

Unul dintre cele mai populare cititoare din intreaga lume datorita 
raportului excelent calitate-pret. Rezistent in timp la praf, umiditate, 
cazaturi; citeste cu usurinta etichete indoite sau de dimensiuni mici. 
Tehnologie patentata de prindere a componentelor interioare. 
 

Lungime cablu: 2 m. Permite schimbarea cablului de conectare. 
Tehnologie de scanare: Laser 
Distanta maxima de scanare: 43 cm 
Rezistenta la cazaturi multiple pe beton de la distanta de 1,5m. Rezistenta la zgarieturi 
Suport de masa: inclus in pret. Functie de scanare continua: DA 
Variante de conectare: USB, PS2, RS232, casa de marcat**.  
Citeste majoritatea simbologiilor 1D. Se livreaza cu CD de instalare. 
Dimensiuni (L x l x h): 84 x 63 x 125 mm (fara suport). Greutate: 146 g. 
Culori disponibile: gri deschis, negru.  Garantie: 5 ani 
Originea marcii: Statele Unite 

Pret:  420 Lei 
Pret fara TVA: 338,71 Lei   

 

http://www.aparaturafiscala.ro/produs/Symbol_LS2208
http://www.aparaturafiscala.ro/produs/Aures_PS50
http://www.aparaturafiscala.ro/produs/Datalogic_Quickscan_Lite_QW2120
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Honeywell Voyager 1250G 
Configurare automata in functie de cablul conectat; clasa de protectie 
IP41; tehologie CodeGate® pentru asigurarea citirii codului corect. 
 
Tehnologie de scanare: Laser. Citeste majoritatea simbologiilor 1D.  
Distanta maxima de scanare: 43 cm 
Rezistenta la cazaturi pe beton de la 1,5m. Certificat IP41. 
Suport de masa: inclus in pret. Functie de scanare continua: DA 
Variante de conectare: USB, PS2, RS232, casa de marcat**.  
Dimensiuni (L x l x h): 60 x 168 x 74 mm (fara suport). Greutate: 133 g; 
Temperatura de operare: 00C – 400C. Culori disponibile: negru.   
Garantie: 2 ani. Originea marcii: Statele Unite 

Pret:  460 Lei, TVA inclus 

 

Motorola LI2208 
Facand parte din noua generatie de cititoare 1D, LI2208 ofera aceeasi 
fiabilitate si ergonomie precum popularul LS2208, cu caracteristici 
imbunatatite ce permit scanarea de la distanta mai mare, precum  si de 
pe ecranele telefoanelor, tabletelor sau computerelor.  
 

Tehnologie de scanare: 1D Imager. Citeste toate simbologiile 1D.  
Viteza de scanare superioara si posibilitate de scanare din unghiuri dificile. 
Suport de masa: inclus in pret. Functie de scanare continua: DA  
Rezistenta la apa si praf: IP42. Temperatura de operare: 0 – 500 C. 
Rezista la 100 cazaturi de la 1.5m si 1000 cazaturi de la 0.5m.  
Supravietuieste la cazaturi de la 1.8m.  
Variante de conectare: USB, RS232, PS2, IBM RS485, casa de marcat**.  
Detecteaza automat tipul cablului de conectare. 
Distanta maxima de scanare: 78 cm 
Dimensiuni (L x l x h): 160 x 67 x 99 mm (fara suport). Greutate: 140 g 
Culori disponibile: negru, alb. Originea marcii: Statele Unite 

Pret:  480 Lei, TVA inclus 

 Datalogic QuickScan QD2130 
Citeste o serie larga de coduri de bare; tehnologie patentata “Punct 
verde” pentru usurinta in tintirea codului de bare; geamul este 
schimbabil, maximizand astfel folosirea pe termen lung. 
 

Conectare cu fir.  
Tehnologie de scanare: 1D Imager 
Citeste majoritatea simbologiilor 1D.  
Suport de masa: optional. Functie de scanare continua: DA 
Rezistenta la apa si praf, certificat IP42 
Variante de conectare: USB, RS232, PS2, casa de marcat**.  
Distanta maxima de scanare: 65 cm 
Dimensiuni (L x l x h): 170 x 71 x 66 mm (fara suport). Greutate: 122 g 
Culori disponibile: negru. Originea marcii: Italia 

Varianta fără suport inclus - Pret:  480 Lei, TVA inclus 
Varianta cu suport inclus - Pret:  520 Lei, TVA inclus 

 

 
* Distanta maxima de scanare mentionata este orientativa si se obtine scanand coduri de bare cu o dimensiune optima. 
** Cu optiunea “conectare la casa de marcat” cititoarele se livreaza pregatite pentru conectare la case de marcat Datecs. 
 
 

http://www.aparaturafiscala.ro/produs/Motorola_LI2208
http://www.aparaturafiscala.ro/produs/Honeywell_Voyager_1250G
http://www.aparaturafiscala.ro/produs/Datalogic_QuickScan_QD2130
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