
Εξαιρετικά στιβαρός 
σχεδιασμός
Τα DS3608-SR / DS3678-SR 
είναι οι ανθεκτικότεροι 
σαρωτές που έχει 
κατασκευάσει μέχρι σήμερα 
η Zebra. Προσφέρουν 
προστασία έναντι υγρασίας 
και σκόνης και πληρούν 
τις αυστηρότερες 
προδιαγραφές για πτώση σε 
σκυρόδεμα. Είναι 23% πιο 
ανθεκτικοί από κάθε άλλο 
σαρωτή στην κατηγορία τους 
καθώς αντέχουν σε πτώσεις 
από ύψος 2.4 μέτρα (8ft). 
Λειτουργούν αξιόπιστα αφού 
έχουν κατρακυλήσει 5.000 
φορές μετά από πτώση. 
Και τα δύο μοντέλα είναι 
αδιαπέραστα από σκόνη, 
υγρασία και νερό σύμφωνα 
με το διεθνές πρότυπο 
IP67. Προστασία από τις 
επιδράσεις της βύθισης σε 
νερό με βάθος έως 1 μέτρο 
και για 30 λεπτά.
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ΦΟΡΗΤΟΙ ΣΑΡΩΤΕΣ
ZEBRA DS3608-HD / DS3678-HD

DS3608-HD, DS3678-HD
ΜΙΑ ΝΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΕΡ-ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΣΑΡΩΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 
ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Σε απαιτητικά περιβάλλοντα εργοστασίων παραγωγής, ναυπηγείων και λιμανιών, η επιτυχία των 
εργασιών σας καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τους σαρωτές που βρίσκονται στα χέρια των 
εργαζομένων σας. Οι χρόνοι αναμονής μεταξύ των σαρώσεων, οι γραμμωτοί κώδικες που δεν 
μπορούν να αναγνωστούν και οι διακοπές λειτουργίας των σαρωτών λόγω βλάβης δημιουργούν 
μεγάλες καθυστερήσεις. Κάθε χαμένο λεπτό προκαλεί μείωση της παραγωγικότητας και 
δυνητικά επηρεάζει το κόστος εργασίας, τους χρόνους παράδοσης των παραγγελιών, την 
κερδοφορία και την ικανοποίηση των πελατών.
Ο ενσύρματος σαρωτής DS3608-HD και ο ασύρματος σαρωτής DS3678-HD επιτυγχάνουν 
ανάγνωση γραμμωτών κωδικών 1D/2D υψηλής πυκνότητας, συμπεριλαμβανομένων 
μικροσκοπικών γραμμωτών κωδικών που είναι μόλις ορατοί με γυμνό μάτι. Οι κωδικοί αυτοί 
χρησιμοποιούνται συνήθως στην βιομηχανία ηλεκτρονικών και στην παραγωγή ιατρικού 
εξοπλισμού. Επίσης διαβάζουν κάθε barcode που εμφανίζεται σε μια οθόνη ή έχει εκτυπωθεί σε 
χάρτινες ετικέτες ακόμα και αν είναι βρώμικο ή μερικώς κατεστραμμένο.

Εύκολη διαχείριση με τα καλύτερα εργαλεία της αγοράς
Μαζί με τους DS3608-HD / DS3678-HD προσφέρονται εργαλεία διαχείρισης που μειώνουν το 
χρόνο και το κόστος της καθημερινής διαχείρισης σε νέα χαμηλότερα επίπεδα. Απομακρυσμένη 
διαμόρφωση σαρωτών, Firmware upgrade, PowerPrecision+, 123Scan2 και Scanner Management 
Service (SMS).

ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ ΓΙΑ 1D/2D BARCODE ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ


