Leitor de Código
de Barras

SL 10

Eficiência com baixo custo.
O Leitor SL10 possui a maior velocidade de varredura e a maior
distância de leitura de sua categoria. Efetuando até 200 leituras por
segundo, é capaz de ler códigos de barras a até 10cm de distância.
Lê todos os códigos de barras 1D, inclusive o código GS1 DataBarTM.
Confiabilidade.
Aumenta a produtividade ao substituir a digitação de códigos,
oferecendo alta precisão na leitura de etiquetas por apresentação.
Versatilidade nas operações no dia-a-dia.
Conta com indicador de leitura por aviso sonoro (BIP) ou visual (LED),
podendo ser utilizado no modo “Acionamento por Gatilho ou sem
Gatilho”. Além disso, possui baixo consumo de energia. Disponível na
interface USB.
Segmentos de utilização.
O Leitor SL10 é ideal para a leitura de códigos de barras no pequeno
e médio varejo.

Para saber mais informações, acesse o site
www.sweda.com.br ou ligue 08000 16 32 64

Sweda. Soluções para você!

Principais
Características

> Maior Distância de Leitura da Categoria de até 10cm;
> Maior Velocidade de leitura da Categoria com 200 leituras/s;
> Capacidade de leitura dos códigos de barras 1D incluindo
o código GS1 DataBarTM;
> Leitura Óptica a partir de 4 000 Lux e baixo consumo de energia;
> Leitor de código de barras linear (CCD);
> Alta precisão na leitura por apresentação, evitando erros de digitação;
> Acionamento de leitura por gatilho ou automático;
> Disponível na Interface USB.

Especificações do SL 10
Modelo

SL 10

Sensor

Linear CCD

Pronfundidade de campo

100 mm (20 mil)

Largura de campo

50 mm

Velocidade de leitura

200 scans / segundo

Interface

USB

Hand ou Vertical

Hand

Hands Free

Não

Código 1D

Todos, inclusive GS1 DataBarTM

MTBF

50.000 horas

Resolução

0,1 mm (4 mil)

Luz ambiente

50.000 lux máximo

Resistência a queda

1,5 metros

Indicador de leitura

BIP e Led

Alimentação

5Vdc, +/- 10%, através da USB

Consumo

120 ma

Dimensões

Largura

70mm

Altura

160mm

Profundidade

22mm

Peso

85 Gramas
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