
Φακός υψηλής ανάλυσης 
για κορυφαία σάρωση
Διαβάζει γραμμωτούς 
κωδικούς υψηλής 
πυκνότητας με μεγάλη 
ταχύτητα από απόσταση 
σχεδόν εξ επαφής,  
συμπεριλαμβανομένων 
μικροσκοπικών γραμμωτών 
κωδικών 12 χιλιοστών ή 
μικρότερων.

Τεχνολογία απτικής 
ανάδρασης για γραμμές 
παραγωγής σε θορυβώδη 
περιβάλλοντα
Σε βιομηχανικά θορυβώδη 
περιβάλλοντα το 
παραδοσιακό ηχητικό σήμα 
είναι δύσκολο να ακουστεί. 
Η απτική διεπαφή που έχει 
ενσωματωθεί στον DS4308-
XD παρέχει ανάδραση στις 
λειτουργίες - δράσεις του 
χρήστη.

Σάρωση κάθε barcode 
τυπωμένου σε οποιοδήποτε 
επιφάνεια
Σάρωση κάθε γραμμωτού 
κώδικα 1D/2D και PDF417 
που έχει εκτυπωθεί πάνω 
σε πλαστικά η μεταλλικά 
στοιχεία όπως μητρικές 
πλακέτες και τσιπ μνήμης. 
Επίσης διαβάζει σύμβολα 
γραμμωτού κώδικα που 
έχουν χαραχθεί απευθείας 
σε επιφάνειες εξαρτημάτων 
(direct part marking), αλλά 
και κάθε γραμμωτό κώδικα 
σε χάρτινες ετικέτες ακόμα 
και αν είναι βρώμικος ή 
μερικώς κατεστραμμένος.

Ανθεκτική σχεδίαση 
για συνεχή αδιάλειπτη 
λειτουργία
Το DS4308-XD παρέχει 
αξιόπιστη λειτουργία, 
παρά τις αναπόφευκτες 
καθημερινές πτώσεις. 
Κατασκευασμένο να αντέχει 
σε πτώσεις από ύψος 1.83 
μέτρα σε σκυρόδεμα.
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ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ BARCODE ΧΕΙΡΟΣ 2D
ZEBRA DS4308-XD

ZEBRA DS4308-XD
ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ ΣΕ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Κατά την διαδικασία παραγωγής ηλεκτρονικών προϊόντων, η παρακολούθηση κάθε μοναδικού 
εξαρτήματος στην γραμμή παραγωγής, είναι ζωτικής σημασίας για την ποιότητα του τελικού 
προϊόντος. Προκειμένου να διατηρηθεί η αδιάκοπη λειτουργία της παραγωγικής διαδικασίας, 
χρειάζεστε έναν σαρωτή με ικανότητα να διαβάζει με μεγάλη ταχύτητα, μια ευρεία ποικιλία 
γραμμωτών κωδικών τυπωμένων σε διαφορετικές επιφάνειες.
O DS4308-XD επιτυγχάνει ανάγνωση κάθε γραμμωτού κώδικα 1D/2D καθώς και συμβόλων 
γραμμωτού κώδικα που έχουν χαραχθεί απευθείας πάνω σε εξαρτήματα (direct part marking). 
Είναι ιδανικός για εφαρμογές ανάγνωσης από απόσταση σχεδόν εξ επαφής, έως και 15 
εκατοστών. Μπορεί επίσης να σαρώσει τα τυποποιημένα barcodes που αναγράφονται σε 
χάρτινες ετικέτες έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί εντός και εκτός της γραμμής 
παραγωγής.
Μαζί με τον DS4308-XD προσφέρονται δωρεάν εργαλεία διαχείρισης που μειώνουν το χρόνο 
και το κόστος της καθημερινής διαχείρισης σε νέα χαμηλότερα επίπεδα.

Προηγμένη τεχνολογία ανάγνωσης PRZM
Η τεχνολογία ανάγνωσης PRZM της Zebra προσφέρει απαράμιλλη απόδοση στην συλλογή 
κωδικών 2D βελτιώνοντας την εμπειρία του χρήστη, αυξάνοντας την παραγωγικότητα, 
μειώνοντας ταυτόχρονα σημαντικά τους χρόνους αναμονής.

ΣΑΡΩΣΗ ΚΑΘΕ BARCODE ΤΥΠΩΜΕΝΟΥ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ


