
Ο σαρωτής Intermec SR31T 
παρέχει υψηλή απόδοση, 
μεγάλη αντοχή και ευκολία 
στη χρήση για ένα ευρύ 
φάσμα εφαρμογών στην 
υγειονομική περίθαλψη.

Eιδικό πλαστικό περίβλημα 
για να καθαρίζεται εύκολα 
με τα κοινά απολυμαντικά 
των νοσοκομείων και να 
αντέχει τις βλαβερές 
συνέπειες αυτών.

Τεχνολογία απεικόνισης που 
προσφέρει την μεγαλύτερη 
ταχύτητα σάρωσης 2D της 
βιομηχανίας

Είναι εξαιρετικά ανθεκτικός. 
Αντέχει πτώσεις σε 
τσιμεντένιες επιφάνειες 
από τα 1,8 μέτρα ύψος και 
διαθέτει βαθμό προστασίας 
IP53 για προστασία έναντι 
υγρών και διείσδυση σκόνης.

Εύκολο στη χρήση και 
απλό στην εγκατάσταση. 
Διαθέτει καλωδίωση plug-
and-play και είναι συμβατό 
με τα κορυφαία συστήματα 
διαχείρισης πληροφοριών 
στην υγειονομική 
περίθαλψη.

Διαθέτει φωτισμό LED 
ρυθμιζόμενου χρώματος, 
βομβητή και δόνηση. 
Εργονομική σχεδίαση για 
άνετο κράτημα.
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INTERMEC SR31T

INTERMEC SR31T
Ο INTERMEC SR31T ΕIΝΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜEΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛYΨΕΙ ΤΙΣ 
ΑΝAΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜEΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΥΑIΣΘΗΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕIΑΣ
Στην υγειονομική περίθαλψη, η τήρηση βέλτιστων πρακτικών για την συλλογή δεδομένων είναι 
επιτακτική ανάγκη. Από τo γραφείο υποδοχής ασθενών μέχρι το φαρμακείο, ο Intermec SR31T 
μπορεί να σαρώσει κάθε κωδικό γρηγορότερα από οποιονδήποτε σαρωτή στην κατηγορία του. 
Υποστηρίζει πολυκατευθυντική σάρωση και επιτρέπει μεγάλη ανοχή κίνησης. Με ικανότητα να 
διαβάζει κακής ποιότητας, κατεστραμένους, εν μέρει καλυπτόμενους ή χαμηλής αντίθεσης 
γραμμοκωδικούς, ο SR31T μπορεί να σας βοηθήσει να αποφύγετε λάθη που οφείλονται σε 
χειροκίνητη εισόδο δεδομένων. Kαι με την βοήθεια της τεχνολογίας αποκωδικοποίησης 
VESTA της Intermec ακόμα και πολύ μικροί σε μέγεθος κωδικοί, όπως αυτοί που βρίσκονται σε 
περικάρπια ασθενών, μπουκάλια χαπιών ή σε ετικέτες διαφανειών εργαστηρίου μπορούν να 
διαβαστούν με ευκολία.
Ο SR31T μπορεί να διαβάσει όλους τους κοινούς γραμμικούς κώδικες 1D, PDF, 2D, και 
ταχυδρομικούς γραμμικούς κώδικες. Μπορεί επίσης να αναγνώσει αξιόπιστα αυτούς τους 
κώδικες από smartphone, tablet και οθόνες υπολογιστών.
Ο SR31T θέτει νέα πρότυπα ανθεκτικότητας στους σαρωτές υγειονομικής περίθαλψης. Με 
βαθμό προστασίας IP53 για προστασία έναντι υγρών και διείσδυση σκόνης και προδιαγραφές 
πτώσης 1,8 μέτρα σε σκυρόδεμα. Εκτός από την ανθεκτική κατασκευή του ο σαρωτής SR31T 
διαθέτει ειδικό πλαστικό περίβλημα που καθαρίζεται εύκολα με τα κοινά απολυμαντικά των 
νοσοκομείων.
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