
Εξαιρετική απόδοση 
σάρωσης 1D.
Παρέχει υψηλή ταχύτητα και 
μεγάλη εμβέλεια σάρωσης.

Σαρώνει σχεδόν όλους τους 
γραμμωτούς κωδικούς 1D 
σε οποιαδήποτε επιφάνεια, 
συμπεριλαμβανομένων των 
κωδικών που εμφανίζονται 
σε κινητά τηλέφωνα.
Σάρωση γραμμωτών 
κωδικών που έχουν 
εκτυπωθεί σε χάρτινες 
ετικέτες όπως επίσης και 
κωδικών που εμφανίζονται 
σε οθόνες κινητών 
τηλεφώνων, tablet ή 
υπολογιστών.

Μεγάλη εμβέλεια σάρωσης.
Σαρώνει γραμμωτούς 
κώδικες σε αποστάσεις από 
2.54 εκατοστά μέχρι 76.2 
εκατοστά.

Ενιαία πλακέτα κυκλώματος
Μεγιστοποιεί την αντοχή και 
μειώνει το χρόνο διακοπής 
λειτουργίας αφαιρώντας τα 
πιο κοινά σημεία βλαβών.

Συμβατό με 123Scan2 
και Scanner Management 
Service (SMS).
Μειώνει το χρόνο και το 
κόστος της διαχείρισης, 
από την αρχική διαμόρφωση 
αλλά και την καθημερινή 
χρήση.

Διεθνής υποστήριξη 
πληκτρολογίου.
Υποστήριξη για πάνω από 
90 διεθνή πληκτρολόγια, 
επιτρέποντας την εύκολη 
εγκατάσταση σε όλο τον 
κόσμο.

Αντέχει περισσότερες από 
100 διαδοχικές πτώσεις σε 
τσιμεντένια επιφάνεια από 
0,5 μέτρα ύψος.
Εξασφαλίζει αξιόπιστη 
λειτουργία, παρά 
τις αναπόφευκτες 
καθημερινές πτώσεις για να 
μεγιστοποιήσετε το χρόνο 
λειτουργίας.
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ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ BARCODE
SYMBOL LI2208

SYMBOL LI2208
TO SYMBOL LI2208 ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΑΡΩΣΗΣ 1D 
ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ

Βασίζεται στoν πιο δημοφιλή σαρωτή της αγοράς τον LS2208. Παρέχει την αξιοπιστία και 
εργονομία του LS2208, σε συνδυασμό με βελτιωμένα χαρακτηριστικά, όπως εκτεταμένη 
εμβέλεια σάρωσης. Σχεδόν κάθε barcode 1D μπορεί να σαρωθεί συμπεριλαμβανομένων των 
γραμμωτών κωδικών που αναγράφονται σε χάρτινες ετικέτες, ενώ επιτρέπει τη γρήγορη 
ανάγνωση γραμμωτών κωδικών από κινητά τηλέφωνα, tablet ή οθόνες υπολογιστών. Με το 
καλύτερο σύστημα απεικόνισης στην κατηγορία του, μπορείτε να υπολογίζετε σε απαράμιλλη 
απόδοση σάρωσης σε κάθε bar code. Διαθέτει ενιαία πλακέτα κυκλώματος που βελτιώνει 
την αξιοπιστία καθώς εξαλείφει τα πιθανά σημεία βλαβών. Αντέχει περισσότερες από 100 
διαδοχικές πτώσεις σε τσιμεντένια επιφάνεια ενώ συνεχίζει να έχει αξιόπιστη λειτουργία σε 
χώρους με σκόνη και υγρασία.
Οι εργαζόμενοι σας μπορούν τώρα να σαρώσουν περισσότερα είδη γραμμωτών κωδικών στα 
περισσότερα είδη επιφανειών, βοηθώντας στην αύξηση της παραγωγικότητας στα σημεία 
λιανικής πώλησης (POS), στην αποθήκη, στη γραμμή παραγωγής βιομηχανικών μονάδων, κατά 
την διαδικασία check-in σε ξενοδοχεία, αλλά και αλλού.
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