
Ταχύτητες σάρωσης 
επόμενης γενιάς έως 100 
ίντσες / 2,5 μέτρα ανά 
δευτερόλεπτο.
Επιτρέπει στους χρήστες 
να σαρώνουν γραμμωτούς 
κωδικούς στον ελάχιστο 
χρόνο που απαιτείται για να 
περάσει το προιόν μπροστά 
από το πεδίο του σαρωτή.

Μεγαλύτερο εύρος 
σάρωσης σε συνδυασμό με 
πανκατευθυντική σάρωση 
(omni-directional).
Προσφέρει 50 τοις εκατό 
μεγαλύτερο λειτουργικό 
εύρος σάρωσης από κάθε 
ανταγωνιστικό scanner 2D.
Σε συνδυασμό με 
την δυνατότητα 
πανκατευθυντικής σάρωσης 
επιτρέπει την γρήγορη 
ανάγνωση γραμμωτών 
κωδικών υπό γωνία.

Ανώτερη ανθεκτικότητα
Πολλαπλά χαρακτηριστικά 
καθιστούν το DS7708 ως 
το πιο ανθεκτικό scanner 
στην κατηγορία του. To 
χωνευτό παράθυρο σάρωσης 
αποτρέπει την δημιουργία 
γρατζουνιών που μπορεί 
να υποβαθμίσουν την 
απόδοση σάρωσης και τον 
κύκλο ζωής. Επιπλέον, 
τα ηλεκτρονικά στοιχεία 
βρίσκονται στο άνω 
μέρος της συσκευής για 
την πρόληψη ζημιάς σε 
περίπτωση έγχυσης υγρών.

Δυνατότητα 
απενεργοποίησης 
αντικλεπτικών ετικετών 
EAS
Επιτρέπει την σάρωση 
barcode και την ταυτόχρονη 
απενεργοποίηση των 
αντικλεπτικών ετικετών 
EAS. Έτσι προλαμβάνει την 
αμηχανία που θα προκληθεί 
στους πελάτες αν κατά 
την έξοδό τους από το 
κατάστημα ενεργοποιηθεί 
ο συναγερμός λόγο 
κάποιας ετικέτας ΕΑΣ 
που έχει ξεχαστεί να 
απενεργοποιηθεί.

Περισσότερες πληροφορίες: Τηλ.: 210 9270651-3 & 210 9026001, Fax: 210 9011283, www.albanis.gr, Email: sales@albanis.gr
Yποκατάστημα Θεσσαλονίκης: Τηλ: 2310-529729, Fax: 2310-529759, Email: north-sales@albanis.gr

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ BARCODE P.O.S.
SYMBOL DS7708

SYMBOL DS7708
TΟ SYMBOL DS7708 ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΝΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΟΥ ΤΟ ΚΑΤΑΤΑΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΟΣΟΝ 
ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΤΗΝ ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Κάθε γραμμωτός κώδικας που εμφανίζεται στα ταμεία σας είτε αυτός είναι 1D, 2D, 
εκτυπωμένος ή σε ηλεκτρονική μορφή, μπορεί να σαρωθεί με ευκολία στον ελάχιστο χρόνο 
που απαιτείται για να περάσει το προιόν μπροστά από το πεδίο του σαρωτή. Με τον συμπαγή 
σχεδιασμό του εγκαθίσταται εύκολα σε κάθε σημείο πώλησης ακόμα και εκεί που ο χώρος 
είναι πολύ περιορισμένος. Χάρη στην ανθεκτική κατασκευή του το DS7708 διαθέτει εξαιρετική 
αντοχή στις πτώσεις, μεγιστοποιώντας έτσι τον κύκλο ζωής του και την απόδοση της 
επένδυσής σας.

Σάρωση σχεδόν κάθε barcode σε κάθε κατάσταση, σε οποιοδήποτε μέσο
Σάρωση κάθε γραμμωτού κώδικα 1D & 2D είτε εμφανίζεται στην οθόνη μιας φορητής 
συσκευής είτε είναι εκτυπωμένος σε χαρτί ακόμα και αν αυτά τα barcode είναι δυσανάγνωστα, 
κακοτυπωμένα ή κατεστραμμένα.

Τεχνολογία απεικόνισης PRZM για απόδοση σάρωσης επόμενης γενιάς
Ανεβάζει τον πήχη στην ανάγνωση barcode δύο διαστάσεων βελτιώνοντας δραματικά την 
παραγωγικότητα, την εμπειρία του χρήστη, αλλά και τις ουρές στα ταμεία.

EΥΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ


