Leitor Fixo Elgin EL6200
O Leitor Fixo Elgin EL6200 apresente dimensões reduzidas,
design moderno e elegante. Adequa-se perfeitamente aos
diversos tipos de balcão ou check-out, para leitura de códigos
1D e 2D. Não importa se o código de barras está em um papel
ou na tela de um celular, o EL6200 tem um desempenho que
surpreende.
www.bztech.com.br
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Especificações Técnicas

Com dimensões reduzidas, design moderno e elegante, o EL6200
adequa-se perfeitamente aos diversos tipos de balcão ou
check-out, para leitura de códigos 1D e 2D.
Não importa se o código de barras está em um papel ou na tela de
um celular, o EL6200 tem um desempenho que surpreende, por
sua alta velocidade da leitura.
Devido à sua alta robustez, resiste a quedas de até 1,2m, possui
selagem IP50 e garantia de 48 meses.
Praticidade é um outro ponto forte deste pequeno notável, pois ele
conta com dois gatilhos para leitura manual e um botão superior
que otimiza a captura de imagem na tela do celular, além disso tem
formatação de dados avançada onde é possível alterar / incluir /
excluir informações do código de barras lido.

Instalação da gaveta

Sensor de Imagem: 752*480 CMOS
Códigos 1D:
EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar,
Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5,
Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar,
Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey, etc.

Peso: 292g
Consumo: 150mA (operação) / 120mA (Standby)
Temperatura de operação: -20°C ~ 50°C
Temperatura de armazenamento: -40° ~ 70°C

Códigos 2D:
PDF417, QR Code, Data Matrix.

Humidade: 5% ~ 95% (sem condensação)

Resolução: >= 5 mil

Selagem: IP50

Profundidade de campo típica:

Quedas: 1,2m

Code 39: 40 -200mm (20mil)

Garantia: 48 meses

EAN-13: 5 – 180mm(13mil)
QR Code: 10 – 180mm (20mil)
Contraste: >= 25%
Tolerância ao movimento: 2,5 m/s
Interface: USB
Dimensões (L x A x P): 81 x 148 x 83 mm
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