
Ταχύτητα
Συμπαγής σχεδιασμός 
και μαγνητικό σύστημα 
σύνδεσης/απελευθέρωσης, 
βοηθούν στην γρήγορη 
σάρωση.

Σάρωση
Προσφέρει την ταχύτερη 
τεχνολογία απεικόνισης 
για 2D πανκατευθυντική 
σάρωση (omni-directional) 
στην βιομηχανία.

Aσύρματη μονάδα (Radio)
Aσύρματη τεχνολογία 
Bluetooth παρέχει αρμονική 
συνεργασία με smartphone 
και tablet που χρησιμοποιούν 
λειτουργικά συστήματα iOS, 
Android και Windows Mobile.

Στιβαρότητα
Σχεδιασμένο να αντέχει 
26 πτώσεις σε σκυρόδεμα 
από 2m ύψος. Βαθμός 
προστασίας IP65 ενάντια 
στην εισχώρηση ξένων 
σωμάτων και στην είσοδο 
νερού.

Μπαταρία
Μπαταρία με δυνατότητα 
αντικατάστασης στο πεδίο. 
Διαρκεί πολύ περισσότερο   
από μια πλήρη βάρδια, 
ακόμη και σε εφαρμογές 
εντατικής σάρωσης.
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ΦΟΡΗΤOΣ ΣΑΡΩΤHΣ 2D
INTERMEC SF61B

INTERMEC SF61B
EΝΑΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚA ΣΥΜΠΑΓHΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚOΣ ΣΑΡΩΤHΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜEΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΦEΡΕΙ ΥΨΗΛHΣ ΠΟΙOΤΗΤΑΣ ΣAΡΩΣΗ 
ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜEΝΟΥΣ ΠΟΥ ΒΡIΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝ ΚΙΝHΣΕΙ
Εντάσσεται εύκολα στις υπάρχουσες ροές εργασίας συλλογής δεδομένων ενώ με την 
ασύρματη τεχνολογία Bluetooth που διαθέτει συνεργάζεται αρμονικά με smartphone και tablet 
που χρησιμοποιούν λειτουργικά συστήματα iOS, Android και Windows Mobile. Με τoν μοναδικό 
του σχεδιασμό και το μαγνητικό σύστημα σύνδεσης/απελευθέρωσης, οι εργαζόμενοι μπορούν 
να εκπληρώσουν τις εργασίες συλλογής δεδομένων με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, 
ασφάλεια και ευελιξία από ποτέ.
Οι παραδοσιακοί σαρωτές σε σχήμα όπλου δεν προσφέρονται για τους εργαζομένους που 
βρίσκονται εν κινήσει. Ένα μαγνητικό σύστημα ταχείας αποσύνδεσης και μια ποικιλία από 
αξεσουάρ, όπως λουριά και θηλιές για την ζώνη, δίνουν εύκολη πρόσβαση στη συσκευή 
όταν χρειάζεται - αλλά βοηθούν και στην εξίσου γρήγορη αποθήκευσή της όταν απαιτείται 
απρόσκοπτη χρήση και των δύο χεριών.
Παρά το μικρό του μέγεθος, το SF61B διαθέτει ένα υψηλής απόδοσης σύστημα απεικόνισης 2D. 
Με απαράμιλλη ανοχή κίνησης, μέχρι 500 ίντσες ανά δευτερόπλεπτο και ικανότητα σάρωσης 
προς κάθε κατεύθυνση, το SF61B προσφέρει εξαιρετική ταχύτητα σάρωσης σε οποιαδήποτε 
γωνία. Mε την βοήθεια του αλγόριθμου σάρωσης VESTA αυξάνεται η γκάμα των κωδικών 1D 
που μπορούν να σαρωθούν.
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