
DS3608-SR ενσύρματο / DS 
3678-SR ασύρματο 1D / 2D 
με βασικό εύρος σάρωσης
Επιτυγχάνουν ανάγνωση 
γραμμωτών κωδικών 1D / 
2D από απόσταση μερικών 
εκατοστών μέχρι 1.5 μέτρo 
(5ft).

DS3608-HD ενσύρματο 
/ DS3678-HD ασύρματο 
1D/2D για υψηλής 
πυκνότητας barcode
Επιτυγχάνουν ανάγνωση 
γραμμωτών κωδικών 
1D/2D υψηλής πυκνότητας, 
συμπεριλαμβανομένων 
μικροσκοπικών γραμμωτών 
κωδικών που είναι μόλις 
ορατοί με γυμνό μάτι.

DS3608-HP ενσύρματο 
/ DS3678-HP ασύρματο 
1D/2D για σάρωση υψηλής 
απόδοσης
Επιτυγχάνουν ανάγνωση 
γραμμωτών κωδικών 1D/2D 
από απόσταση μερικών 
εκατοστών μέχρι 2.1 
μέτρων (7ft.) με ικανότητα 
για λήψη υπογραφών και 
φωτογραφιών. Δυνατότητα 
οπτικής αναγνώρισης 
χαρακτήρων (OCR) για 
την λήψη κειμένου από 
έγγραφα.

LI3608 ενσύρματο / LI3678 
ασύρματο 1D Linear Imager
Επιτυγχάνουν ανάγνωση 
όλων των 1D γραμμωτών 
κωδικών.

DS3608-DP ενσύρματο /
DS3678-DP ασύρματο 
1D/2D Direct Part Marks
Επιτυγχάνουν ανάγνωση 
κάθε γραμμωτού κώδικα 
1D/2D καθώς και συμβόλων 
γραμμωτού κώδικα που 
έχουν χαραχθεί απευθείας 
πάνω σε εξαρτήματα (direct 
part marking).

DS3608-ER ενσύρματο 
/ DS3678-ER ασύρματο 
1D/2D με εκτεταμένη 
εμβέλεια σάρωσης
Επιτυγχάνουν ανάγνωση 
κανονικών αλλά και 
μακροσκελών γραμμωτών 
κωδικών 1D/2D από 
απόσταση μερικών 
εκατοστών (3 ιντσών) μέχρι 
21 μέτρων (70ft).
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ΦΟΡΗΤΟΙ ΣΑΡΩΤΕΣ
ZEBRA 3600

ZEBRA 3600
Η ZEBRA ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ 3600, 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. Η ικανότητά σας να παραδώσετε εγκαίρως τα σωστά προϊόντα στον σωστό 
πελάτη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη γρήγορη και σωστή ανάγνωση πολλών γραμμωτών 
κωδικών κατά τη διάρκεια της ημέρας. 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. Η Zebra παρουσιάζει τους 
υπέρ-ανθεκτικούς σαρωτές σειράς 3600, μια νέα κατηγορία φορητών σαρωτών που προσφέρουν 
εξαιρετική απόδοση στα πιο απαιτητικά επιχειρηματικά περιβάλλοντα. Η σειρά 3600 προσφέρει:
•  Ανώτερη απόδοση σάρωσης για σχεδόν οποιοδήποτε barcode σε όποια κατάσταση και αν 

αυτό βρίσκεται.
•  Έναν αξιόπιστο στιβαρό σχεδιασμό για απαράμιλλη αντοχή σε εξαιρετικά δύσκολα 

περιβάλλοντα.
•  Εργαλεία διαχείρισης που μειώνουν το χρόνο και το κόστος διαχείρισης σε νέα χαμηλότερα 

επίπεδα.
•  Δώδεκα ενσύρματα ή ασύρματα μοντέλα που μπορούν να σαρώσουν κοντύτερα και 

μακρύτερα από κάθε ανταγωνιστικό μοντέλο.

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΥΠΕΡ-ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΑΡΩΤΩΝ ZEBRA 3600


