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

LIVRARE GRATUITĂ
În maxim 24 de ore!

CELE MAI BUNE CONDIȚII

ASISTENȚĂ

La returnarea produselor în 15 zile
primiţi banii înapoi integral.

Suport gratuit pentru configurare şi
conectare la diverse programe.

Winson 5000 conectare USB
Model entry-level surprinzator de performant si fiabil.
Indicatori de functionare: Visual - 1 LED (albastru)
Non-vizual - Buzzer
Comunicatii: USB
Metoda de scanare: scanare bidirectionala
Rata de scanare: 100 scanari / sec
Simbolizari acceptate: coduri de bare (1D)
EAN13, EAN8, UPC-A, UPCE, CODABAR (NW-7), CODE39, Code93,
INTERLEAVED_2OF5, STANDARD_2OF5, MATRIX_2OF5, CODE128, EAN128 (GS1-128),
CODE11, CHINESE_POST
Dimensiuni: 168 x 70 x 95 mm (d x l x x)
Greutate: 120 g / 4.24 oz (fără cablu)
Carcasa: PC, gri
Temperatura: -20 ° pana la 65 ° C / -4 ° pana la 149 ° F (functionare)
-30 ° la 70 ° C / -22 ° la 158 ° F (depozitare)
Umiditate: 20 - 85% (functionare), 20 - 90% (depozitare)
Rata de protectie: IP 54
Tara de origine: China

Pret: 88 Lei, TVA inclus

Call Center Sedona: 021-3278727

TEKX CX10 USB
Cititorul de coduri de bare CX10 este cel mai accesibil cititor din gama
TEKX. Avand o viteza de scanare de 200 scanari / secunda si sursa CCD,
este recomandat pentru scanare coduri de bare produse liniare mari,
tiparite foarte bine.Poate fi comandat cu comunicatie USB.
DECODARE SIMBOLOGII: EAN13, EAN8, UPC-A/E, Code 39, Code 93, Code 128,
Codabar, Interleaved & Industrial 2 of 5, etc. .
Sursa :CCD
Viteza de scanare- 200 scanari/secunda
Latime de scanare: 180 mm
Functionare multiplu setabila
Dimensiuni: 160x80x20 mm ; 95 grame
Accesorii incluse: manual de programare si cablu comunicatie.
Carcasa ABS
Se livreaza standard cu cablu USB
Nu necesita drivere,instalare plug-n-play .

Pret: 160 Lei, TVA inclus

Winson 6000
Motor de citire laser 1D. Culoarea portocalie il face usor de reperat.
Stand de culoare neagra inclus.
Tipul elementului de scanare: laser
Tipul interfetei: USB
Viteza de scanare: 100 scanari / sec
Simboluri acceptate: coduri de bare (1D): EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR
(NW-7)
CODE39, CODE93, INTERLEAVED_2OF5, STANDARD_2OF5, MATRIX_2OF5, CODE128,
EAN128 (GS1-128), CODE11, CHINESE_POST
Necesar de tensiune: 5V ± 10%
Metoda de scanare: scanare bidirectionala
Temperatura: -20 ° pana la 65 ° C / -4 ° pana la 149 ° F (functionare),
- 30 ° pana la 70 ° C / - 22 ° pana la 158 ° F (depozitare)
Umiditate: 20-85% (functionare), 20-90% (depozitare)
Rata de protectie: IP 54
Dimensiuni: 90,5 x 69,8 x 160 mm / 3,56 x 2,75 x 6,30 in (d x lx x)
Greutate : 146 g / 5,15 oz (fara cablu)

Pret: 175 Lei, TVA inclus

Honeywell Youjie YJ3300
Design compact și performanțe remarcabile: Tehnologia integrată de
ultimă generație de decodare laser permite performanțe de scanare de
mare viteză și sensibilă.
Modelul de scanare: o singură linie. Viteza de scanare: 72 linii de scanare / secundă
Unghiul de scanare: Orizontal: 46 °
Contrast de imprimare: Diferență minimă de reflexie de 35%
Capabilități decode: Toate standardele 1D
Temperatura de funcționare a mediului înconjurător: 0 ° C - 40 ° Temperatură de
funcționare: -40 ° C - 60 °
Niveluri de lumină: 4842 LUX (150m lumânare la lumină)
Etanșat pentru a rezista contaminanților în suspensie în aer
Dimensiuni (LxLxH): 110mm x 70mm x 153mm . Greutate: 120g
Include cablu USB. Stand optional.Greutate : 146 g / 5,15 oz (fara cablu)

Pret: 224 Lei, TVA inclus
Call Center Sedona: 021-3278727

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

Varianta cu suport inclus - Pret: 280 Lei, TVA inclus

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: 280 Lei ,TVA inclus

Honeywell Youjie HH360
Honeywell Youjie HH360 ofera viteza de scanare de pana la 300 scanari
/ s, scaneaza coduri de bare 1D, chiar si cele deteriorate.De asemenea,
permite scanarea codurilor de bare 1D inclusiv de pe ecranele
telefoanelor. Include cablu USB de 2,7 m lungime. Stand optional.
Coduri de bare: 1D standard si GS1
Viteza de scanare: 300 scanari / s
Dimensiuni (L x W x H): 98mm x 126mm x 155mm
Greutate: 140g. Tensiune de intrare: 5 ± 0.5VDC
Putere de operare: 900MW, 180mA (tipic) @ 5VDC Standby
Putere: 500mW, 100mA (tipic) @ 5VDC. Interfata: USB
Temperatura de operare: 0 ° C pana la 50 ° C
Temperatura de depozitare: -40 ° C pana la 60 ° C
Umiditate: 95%. Rezistenta: 1- 1.5m la cazaturi. Protectie: IP40
Niveluri de lumina: 0 pana la 70, 000LUX. Include cablu USB. Stand optional.

Pret: 306 Lei, TVA inclus
Call Center Sedona: 021-3278727

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: 340 Lei, TVA inclus

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: 330 Lei, TVA inclus

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: 468 Lei, TVA inclus
Call Center Sedona: 021-3278727

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: 330 Lei, TVA inclus

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: 440 Lei, TVA inclus

SR100NM Custom
Modelul SR100NM de la Custom ofera calitate superioara la un pret
accesibil. Surprinzator de performant si fiabil.
Interfata: HID USB/ RS232/ USB COM
Tipuri de coduri de bare suportate (1D): All UPC/EAN/JAN, EAN 128 code, Code 39, Code
39 full ASCII, Code 32/Italian Phamacy, Code 128, CODABAR/NW 7, Interleave 2 of 5,
Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI/PLESSEY, Telepen, Code 93, Code 11, China Postage,
GS1 DataBAR, GS1
Senzor optic: 2500 pixels
Sursa de lumina: RED LED (660 nm)
Rezolutie: 4 mil
Rata de scanare: 100 scanari/sec
Distanta de scanare: 10-390 mm
Indicator: Beeper si LED
Voltaj: DC 5V
Temperatura optima de operare: 0 °C to 40 °C
Greutate: 190 g
Dimensiuni: 82.53 mm (L) × 66.4 mm (W) × 162.08 mm (H)
Carcasa: plastic

Pret: 441 Lei, TVA inclus
Call Center Sedona: 021-3278727

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: 425 Lei, TVA inclus
Varianta cu suport inclus - Pret: 480 Lei, TVA inclus

Honeywell Hyperion 1300g
Cititorul Hyperion 1300g ofera un echilibru perfect intre performanta,
durabilitate si ergonomie, cu ani de scanare fara probleme. Potrivit
pentru folosire intensiva sau industriala.
Tip scanare: 1D. Forma: portabil. Stand: optional. Conectivitate: cu fir
Tehnologie scanare: imager. Viteza scanare: 270 scanari/secunda
Interfata conexiune: USB sau RS232.Rezistenta: uz general
Clasa de protective: IP41. Rezistent la multiple cazaturi de la o inaltime de 1.5 m
Coduri de bare: UPC/EAN, UPC/EAN with Supplementals, UCC/EAN 128, Code 39, Code
39 Full ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2
of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, GS1 DataBar (formerly RSS) variants,
Chinese 2 of 5. Temperatura de operare: 0°C - 50°C. Alimentare: 5V ± 5%
Distanta de scanare: 229mm
Toleranta de miscare: 51 cm/s
Dimensiuni: 150 mm x 112 mm x 79 mm. Greutate: 0.16kg
Culoare: negru sau alb. Origine: Statele Unite

Pret: 480 Lei, TVA inclus

Honeywell Voyager 1450g
Cititorul de coduri Voyager 1450g citeste cu usurinta coduri de bare pe
ecranul unui telefon si coduri deteriorate. Este potrivit pentru sistem
intensiv, poate functiona si dupa caderi pe ciment de la o inaltime de
1,5m. Rezista in medii cu particule de praf si apa. (varianta predefinita
vine fara stand)
Dimensiuni: 62 x 169 x 82 mm
Greutate: 130 g. Captura date: 2D
Comunicatii: USB, RS232, Tastatura Wedge
Distanta de scanare: de la 3 cm - 36 cm
Robustete:
Temperatura de operare: 0° C - 40° C (32° F - 104° F)
Temperatura de depozitare : -40° C - 60° C (-40° F - 140° F)
Umiditate de operare : 95%, fara condens; IP40
Rezistent la cazaturi de la 1,5m
Alimentare: 4.0 - 5.5 VDC

Pret: 618 Lei, TVA inclus
Call Center Sedona: 021-3278727

Honeywell Voyager 1400g
Voyager 1400g este un scaner 1D cu upgrade optional la 2D de la
Honeywell pentru citire rapida si precisa a codurilor de bare slab
imprimate.
Cititor coduri de bare Honeywell Voyager 1400g este recomandat in vanzarea cu
amanuntul.
Stand: optional
Industrii: Distributie si Retail
Captura date: 1D, 2D, PDF417
Comunicatii: USB, RS232, Tastatura Wedge, RS485
Distanta de scanare: de la 15 mm - 350 mm (depinde de tipul de cod)
Sursa de lumina: LED
Robustete:
Temperatura de operare: 0 ° C la 40 ° C (32 ° F la 104 ° F)
Temperatura de depozitare: -40 ° C la 60 ° C (-40 ° F la 140 ° F)
Umiditate: 0% la 95%, fara condens
Grad protectie: IP42;
Rezista la 30 de cazaturi de la 1,5m pe beton
Alimentare: 4.0 - 5.5 VDC
Garantie: 5 ani
Tara de origine: Statele Unite

Pret: 492 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: 600 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.

Call Center Sedona: 021-3278727

