Leitor de Código
de Barras

SL 80

Agilidade e Confiabilidade.
Leitor Laser com 24 linhas e 7 direções, velocidade de varredura de 2400
leituras/s nos estilos de passagem ou apresentação e com capacidade
para ler códigos de barras 1D, incluindo o código GS1 DataBarTM a uma
distância de até 25cm. Com design moderno e resistente, tem o Menor
Consumo de Energia e Maior Profundidade de Campo da Categoria.
Tecnologia de Alta Performance.
Utiliza tecnologia Laser com software de decodificação de reconstrução
“Broken Code” que permite aumentar a taxa de leitura de códigos de
barras danificados e de baixa qualidade na primeira leitura.
Versátil e Fácil de operar.
Elimina erros de digitação e permite ao usuário trabalhar com as
mãos livres. Botões de acionamento por toque “touchscreen” para
ajuste de volume e modo Stand by; Ativação das funções de Modo de
Suspensão (sleep) e Despertar Automático (“wake-up)” pelos botões
da janela(sem necessidade de leitura de código) permitem mais
economia de energia e vida útil do leitor. Confirmação Visual de
leitura (LED) e sinal sonoro ajustável; Janela especial com Proteção
Anti-arranhões e de fácil remoção em manutenções corretivas.
Seguro e de Fácil instalação.
100
Segmentos de utilização.
É ideal para agilizar o atendimento em estabelecimentos com grande
volume de mercadoria e com alta Velocidade, sendo a melhor opção em
Performance e Confiabilidade do mercado.

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

Sweda. Soluções para você!

Principais
Características
> Leitor Laser com 24 linhas e 7 direções, velocidade de varredura de 2400
scans/s nos estilos de passagem ou apresentação;
> Tecnologia “Broken Code” de reconstrução do código, permitindo fácil leitura
dos códigos de barras danificados e de baixa qualidade;
> Design moderno e resistente, é o mais leve da Categoria com a Melhor
Performance de Distância de Leitura (25 cm) e o menor consumo de energia;
> Modo automático “sleep” e “wake-up” economizando energia e vida útil do leitor;
> Botões de acionamento por toque “touchscreen”, ajuste de volume e modo
stand by;
> Suporta as interfaces Serial RS232C ou USB, com a simples troca do cabo
de interface;
> Confirmação de leitura Visual(LED) e Sonora (ajustável);
> Janela Especial com proteção anti-arranhões e de fácil remoção em
manutenções preventivas e corretivas;
> Capacidade de leitura dos códigos de barras 1D incluindo o código GS1
DataBarTM;
“Produto Beneficiado pela Legislação de Informática”
> Suporte para fixação na parede, balcão ou em checkouts.
Especificações do SL 80
Modelo

SL 80

Dispositivo de leitura

Laser, 650mm

Feixe de leitura

Ominidirecional (Arrasto e apresentação)

Número de feixes

24 linhas e 7 Direções

Manual ou de Mesa

Mesa

Multipla Interface

USB, RS232

Profundidade de campo

25cm

Velocidade de leitura

2400 Scans por segundo

Código 1D

Todos inclusive GS1 DataBarTM

MTBF

60.000 horas

Resolução

5 mil

Luz ambiente

6.400 lux

Leituras boletas/DANFE

Sim, com restrições

Indicador de leitura

Visual Led e Sonoro

Voltagem

Externa, Full Range, 100~240 Vac

Consumo

2,2 W

Dimensões

Largura

15,2mm

Altura

15,2mm

Profundidade

9,0mm

Peso

0,450 Kg

Classificação IP

N/I

Garantia

12 meses
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