
Καινοτόμο περίβλημα 
προσφέρει προστασία κατά 
της εξάπλωσης λοιμώξεων
Η σειρά DS8100-HC 
διαθέτει ειδικού τύπου 
περίβλημα που συμβάλλει 
στην πρόληψη διάδοσης 
βακτηρίων.
Κατασκευασμένο από ειδικό 
πλαστικό επιτρέπει τον 
καθαρισμό του με ιδιαίτερα 
δραστικά απολυμαντικά που 
χρησιμοποιούνται ευρέως 
στα νοσοκομεία σήμερα.

Συνεχής 24ωρη λειτουργία
O μοναδικός αναγνώστης 
barcode στην κατηγορία 
του με ενδεικτική λυχνία 
που παρέχει μια σαφή 
εικόνα για την κατάσταση 
φόρτισης της μπαταρίας. 
Η PowerPrecision+ smart 
battery της Zebra επιτρέπει 
σε νοσηλευτές και 
εργαζομένους να έχουν την 
ενέργεια που χρειάζονται 
ακόμα και στις βάρδιες με 
την μεγαλύτερη κίνηση.

Εύκολη ανάπτυξη 
εφαρμογών
Η Zebra παρέχει ένα σύνολο 
εργαλείων ανάπτυξης 
λογισμικού (software 
development toolkit) για 
Windows, Android, iOS και 
Linux ώστε να πετύχετε 
εύκολη και γρήγορη 
ενσωμάτωση της σειράς 
DS8100-HC σε υπάρχοντα 
επιχειρησιακά συστήματα.
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ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ BARCODE
ZEBRA DS8100-HC

ZEBRA DS8100-HC
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟIΗΣΗ ΤΗΣ ΡΟHΣ ΕΡΓΑΣIΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤIΕΣ 
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Ως πάροχος υγειονομικής περίθαλψης, θα πρέπει να προσφέρετε υπηρεσίες υψηλής 
ποιότητας, κάθε στιγμή της ημέρας. Θα πρέπει να δώσετε στους επαγγελματίες της υγείας τα 
κατάλληλα εργαλεία για βελτίωση της παραγωγικότητας και εξορθολογισμό των καθημερινών 
διαδικασιών. Ο αναγνώστης barcode DS8100-HC κατασκευάστηκε για αυτόν τον σκοπό. Έχει 
την ικανότητα να διαβάζει τους πιο δύσκολους γραμμωτούς κωδικούς και διαθέτει περίβλημα 
που βοηθά στην πρόληψη της εξάπλωσης βακτηρίων. Σε συνδυασμό με δωρεάν εργαλεία 
διαχείρισης της Zebra για απλοποιημένη εγκατάσταση και παρακολούθηση της απόδοσης, 
πετυχαίνει μείωση στο χρόνο και το κόστος διαχείρισης, βελτίωση της παραγωγικότητας των 
μελών του προσωπικού και ενίσχυση της ασφάλειας των ασθενών.

Ανώτερη απόδοση σάρωσης για σχεδόν οποιοδήποτε barcode σε όποια κατάσταση και αν αυτό 
βρίσκεται
Η σειρά DS8100-HC συνδυάζει την ισχύ ενός μικροεπεξεργαστή 800 MHz με την μοναδική 
τεχνολογία ανάγνωσης PRZM της Zebra. Με αυτό το μοναδικό συνδυασμό προηγμένων 
αλγορίθμων και hardware, ο DS8100-HC διαβάζει κάθε γραμμωτό κώδικα που συναντάμε σε 
φαρμακεία, εργαστήρια ή χώρους περίθαλψης ασθενών, συμπεριλαμβανομένων γραμμωτών 
κωδικών υψηλής πυκνότητας, μικρών σε μέγεθος, κακοτυπωμένων, ξεθωριασμένων, 
παραμορφωμένων, βρώμικων ή κατεστραμένων όπως επίσης και γραμμωτών κωδικών που 
εμφανίζονται σε οθόνες.

ΒΕΛΤIΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚ0ΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ


