HomebanK

Leitor Manual de Código
de Barras e/ou CMC-7

Agilidade e comodidade na medida certa
Pensando em comodidade e praticidade, a Nonus desenvolveu a
nova família HomebanK, um equipamento compacto e de fácil
manuseio. O leitor é indicado para uso em empresas que trabalham
com um volume médio de documentos (boletos bancários e/ou
cheques).
O HomebanK é o menor leitor manual de Código de Barras e/ou
CMC-7 do mundo, adequando-se perfeitamente no ambiente das
pequenas empresas permitindo a leitura do código de barras
(boletos) para o pagamento de contas via internet banking, na
versão com leitura de CMC-7, ele também agiliza o recebimento e
controle de cheques de academias, supermercados, lojas, escolas,
restaurantes, etc.
A Nonus em seus mais de 20 anos sempre contou com uma equipe
altamente treinada de desenvolvimento, vendas, suporte e
assistência técnica aos clientes. A busca constante de
aperfeiçoamento dos processos e produtos é atestada pela nossa
Certificação ISO 9001-2000 e pela satisfação dos clientes da Nonus
no Brasil e no exterior.

Leitor Manual de Código
de Barras e/ou CMC-7

Modelos e Características
HomebanK leitura de código de barras
HomebanK 10 leitura de código de barras e CMC-7 com hub USB
HomebanK 20 leitura de CMC-7 com hub USB

Leitura autodiscriminante Código de Barras e/ou CMC-7
Padrões de códigos de Barras Intercalado 2 de 5 e Código 39 [outros padrões de
código de barras sob consulta]
Padrões de códigos CMC-7 ECMA e ISO STD 1004-1995 - Máximo de 50 caracteres
- Tempo de processamento inferior a 20ms
Configuração através de cartões de programação
Compatibilidade Microsoft Windows 9X, ME, NT, 2000, XP, Vista e 7, MAC
OS X e Linux
Velocidade de passagem de 15cm/s a 150cm/s
Indicador visual leitura correta/incorreta
Indicador Audível beep de erro
Fixação pés de silicone anti-derrapantes
Interface USB
Alimentação 5Vdc direto do teclado do computador ou da porta USB
Consumo 80 mA
Dimensões 98 mm[C] x 58 mm[L] x 44 mm[A]
Peso 170g
Garantia 12 meses

Todas as informações contidas neste folheto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
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