
Μεγάλο εύρος σάρωσης
Η σειρά DS2200 
επιτυγχάνει ανάγνωση 
γραμμωτών κωδικών από 
απόσταση 0,5 ιντσών / 
1,23 εκατοστών μέχρι 14,5 
ιντσών / 36,8 εκατοστών.

Γρήγορη, εύκολη και 
ευέλικτη φόρτιση
Με την σύνδεση του DS2278 
σε μια οποιαδήποτε μπρίζα 
μέσω καλωδίου Micro USB 
έχουμε πλήρης φόρτιση 
σε μόλις μια ώρα. Η βάση 
φόρτισης (Presentation 
cradle) παρέχει σάρωση 
hands-free και φορτίζει το 
DS2278 σε μόλις τέσσερις 
ώρες.

Έτοιμοι για χρήση 
κατευθείαν από το κουτί
Δεδομένου ότι οι 
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις 
έχουν βελτιστοποιηθεί 
για την πλειοψηφία 
των εφαρμογών 
σάρωσης, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τους 
αναγνώστες barcode 
DS2200 κατευθείαν από 
το κουτί χωρίς την ανάγκη 
διαμόρφωσης.
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ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ BARCODE
ZEBRA DS2200 

ZEBRA DS2200
ΑΠΟΚΤHΣΤΕ EΝΑΝ ΠΡΟΣΙΤO ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ BARCODE ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ 
ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ ΣΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ

Οι γραμμωτοί κώδικες δύο διαστάσεων (2D barcodes) έχουν πλέον ενταχθεί σε όλα τα σημεία 
λιανικής πώλησης (POS). Εμφανίζονται σε συσκευασίες προϊόντων, σε ηλεκτρονικά κουπόνια 
και σε κάρτες πελατειακής πίστης. Οι αναγνώστες barcode μιας διάστασης όμως που ήδη 
διαθέτετε δεν μπορούν να συλλάβουν τους νέους κωδικούς δύο διαστάσεων επιβραδύνοντας 
την διαδικασία αποχώρησης των πελατών από τα ταμεία. Τώρα με τη νέα σειρά DS2200 
μπορείτε να σαρώσετε κάθε κωδικό είτε αυτός είναι μιας διάστασης είτε δύο διαστάσεων. 
Mπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε δύο μοντέλα αυτό που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες της 
επιχείρησής σας - το ενσύρματο DS2208 ή το ασύρματο DS2278. Η σειρά DS2200 προσφέρει 
την ευκολία χρήσης και την απλότητα διαχείρισης που απαιτεί η επιχείρησή σας σε τιμή που 
ταιριάζει στον προϋπολογισμό σας.

Προηγμένη τεχνολογία ανάγνωσης barcode PRZM
Η τεχνολογία ανάγνωσης barcode PRZM της Zebra προσφέρει απαράμιλλη απόδοση στην 
συλλογή κωδικών χαμηλής ποιότητας. Κάθε barcode μπορεί να διαβαστεί με ευκολία από την 
πρώτη σάρωση, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας ταυτόχρονα σημαντικά τους 
χρόνους αναμονής στα ταμεία.

ΦΟΡΗΤΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ BARCODE ZEBRA DS2200


