
Scanner de embutir na bancada.
O scanner Magellan 2300HS é projetado especificamente para clientes que exigem alto desempenho..
Personalizado para ponto de venda de médio a alto volume.
É particularmente eficaz em farmácias, lojas de conveniência, supermercados de tamanho médio, lojas de bricolage e
lojas especializadas.
Com categoria líder desempenho de digitalização para superior ergonomia e rendimento.
SOFTWARE
Decodificação avançada de software FirstStrike ™ algoritmos fornecem o melhor da indústria, velocidade de digitalização e
simultaneamente melhorar as taxas de leitura da primeira passagem de barra danificada, enrugada ou mal impressa..
Uma porta auxiliar RS-232 pode ser utilizada de várias maneiras, incluindo a adição de scanner portátil, programação e
configurar o scanner.
Scanner de código de barras plano
O software avançado de decodificação FirstStrike oferece o melhor desempenho na leitura de má qualidade de rótulos.
Suporta códigos GS1 DataBar ™
Memória Flash para facilitar as atualizações de software
Solução de interface múltipla
Sistemas Checkpoint e Sensormatic EAS

Scanner modelo: Magellan 2300HS
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