ÜRÜN ÖZELLİKLERİ SAYFASI

GENEL AMAÇLI KABLOLU LINEER GÖRÜNTÜLEYICI

ZEBRA LI2208

ÖZELLIKLER
Mükemmel 1B tarama
performansı

1B taramada yeni neslin temsilcisi olan LI2208, bugüne kadar geliştirdiğimiz en popüler tarayıcı olan LS2208
üzerine kuruludur. LS2208 ile aynı güvenilirlik ve ergonomiye sahip olmanın yanı sıra uzun menzil ve mobil barkod
desteği gibi gelişmiş özelliklere de sahip olursunuz. Sınıfının en iyisi olan lineer görüntüleyicimizle her barkod için
her seferinde paralel olmayan tarama performansına güvenebilirsiniz.

1B TARAMADA YENI NESIL
1B barkod okumada yeni modeli edinerek LI2208 ile yaptığınız
işlemlerde üretkenliği artırın. Kağıt etiketlere basılı olan tipik
barkodlar; bir cep telefonunun, tabletin veya bilgisayarın
ekranında görüntülenen ve satıcıların mağaza kartlarını, cep
telefonu kuponlarını vb. kolaylıkla işleme koymalarına olanak
veren elektronik barkodlar; özel ürün satışı ve elektronik bileşen
imalatında kullanılan yüksek yoğunluklu (HD) barkodlar da dahil
olmak üzere her türlü 1B barkod okunabilir. Patentli optik tasarım
sayesinde endüstri lideri olan bir çalışma aralığı elde ediliyor:
Yakın temas ile 76,2 cm/30 inç uzaklık aralığında %100 UPC olan
13 milyon barkod, 139,7 cm/55 inç uzaklıktan ise %200 UPC olan
26 milyon kod okunabilir. Barkodlar uç açılardan okunabildikleri
için tarama işlemi hiç olmadığı kadar kolaydır, böylece çalışanlar
tarayıcı ile manevra yapmak için daha az zaman harcayarak
işlerine daha fazla odaklanabilirler. Opsiyonel bir stand
sayesinde el tipi ve hands-free modları arasında otomatik olarak
geçiş yapılabilir.

ÜRETKENLIĞI ARTIRIN
LI2208 performans ve tasarım özellikleri bir araya gelerek
işletmenizin ve müşterilerinizin ihtiyaçlarını çalışanlarınızın
daha iyi karşılamalarına olanak verir. Çalışanlar daha fazla
yüzey tipinde daha fazla barkod türünü tarayabildiği için Satış
Noktasında (POS), depolama alanında, bir endüstri tesisinin
üretim hattında, etkinlik kaydı sırasında, otele giriş işlemlerinde
ve daha birçok faaliyet alanında üretkenlik artırılabilir.

HER GÜN TÜM MESAI BOYUNCA
KULLANIM IÇIN GELIŞTIRILDI
Patentli tekli devre kartı sayesinde, en çok arıza meydana
gelen noktalar olan konektörler ve şerit kabloları ortadan
kaldırılarak güvenilirlik artar. Düşürseniz veya tozlu ve nemli
ortamlarda kullansanız da güvenilir işlem sağlayacağından
emin olabilirsiniz.

ÜST SEVIYE KUTULU ÜRÜN DENEYIMI
Yeni akıllı ana bilgisayar otomatik algılama kabloları hangi
arabirimin takılı olduğunu otomatik olarak algılayarak birden
çok parametre barkodunu tarama ihtiyacını azaltır. Tarayıcı
içinde bulunan 90'ın üzerinde uluslararası klavye sayesinde
yerel ayarlar hızlıca ve kolaylıkla yapılabilir.

DÜŞÜK TOPLAM SAHIP OLMA
MALIYETIYLE AZAMI ÇALIŞMA ZAMANI
Her türlü özelliğiyle uygun maliyetli, endüstri lideri servis
planlarımız LI2208 barkod tarayıcılarınızı çalışanlarınızın her
gün, her an kullanabilmesini sağlar. Dahili Geniş Kapsamlı
Destek programı sayesinde tarayıcılarınız beklenmedik,
öngörülemeyen onarım masraflarını önemli ölçüde azaltır ve
cihazı satın aldığınız andan itibaren serviste gönül rahatlığı
sağlar. Başlangıçtan İtibaren Öncelikli Değiştirme Desteği
(Service from the Start Advance Exchange Support), onarım
gerektiren cihazların bir sonraki iş günü öncelikli olarak
değiştirilmesini sağlar.

Daha fazla bilgi için www.zebra.com/LI2208 adresini ziyaret edin veya
www.zebra.com/contact adresindeki küresel iletişim dizinimize erişin

Üst seviye tarama hızı ve
geniş bir veri okuma aralığı
sunar

Cep telefonu ekranları
da dahil olmak üzere
neredeyse her yüzeyde
bütün 1B barkodlarını
okur
Geleneksel kağıt etiketlere
basılı olan ya da bir cep
telefonunun, tabletin veya
bilgisayarın ekranında
görüntülenen barkodları okur

Endüstri lideri olan bir
çalışma aralığı
2,54 cm/1 inç mesafeden
76,2 cm/30 inç mesafeye
kadar %100 UPC olan
13 milyon barkodun yanı
sıra daha fazla uygulama
esnekliği için yüksek
yoğunluklu kodları ve uzun
menzilleri de okur

Patentli tekli devre kartı
yapısı
En çok arıza meydana gelen
noktaları ortadan kaldırarak
dayanıklılığı maksimuma
çıkarır ve duraklama
sürelerini azaltır

123Scan2 ve Tarayıcı
Yönetimi Servisi (SMS) ile
uyumludur
Başlangıç yapılandırmasından
günlük yönetime kadar
yönetim için harcanan süreyi
ve maliyetleri önemli ölçüde
azaltır; özel geliştirme için
SDK kullanılabilir
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ÖZELLIK TABLOSU
FIZIKSEL ÖZELLIKLER
Boyutlar

KULLANICI ORTAMI
6,30 inç Y x 2,64 inç G x 3,90 inç U
16 cm Y x 6,7 cm G x 9,9 cm U

Ağırlık

140 gram/4,95 ons

Gerilim ve Akım

5 VDC ± %10
<165 mA tarama
<40 mA bekleme
<2,5 mA USB askıda
<4,0 mA düşük güç modunda (etkin olduğunda,
sadece RS232 ve Keyboard Wedge)

Ortam Işığı Bağışıklığı

Maks. 108.000 lüks

Çalışma Sıc.

0° C - 50° C/32° F - 122° F

Depolama Sıcaklığı

-40° C - 70° C/-40° F - 158° F

Nem

%5 - %95 BN, yoğuşmasız

Düşme Özelliği

Oda sıcaklığında 1,5 m/5 fit yükseklikten 100'den
fazla kez düşmeye dayanıklıdır; beton zemine
1,8 m/6 fit yükseklikten düşmeye dayanıklıdır

Yuvarlanma Testi

1/2 metre döner haznelerde 1000 devir
(2000 düşme)

Koyu Gri; Yıldız Beyazı; Hastane Beyazı

Çevresel Sızdırmazlık

IP42

USB, RS232, Keyboard Wedge ve IBM RS485

Barkod Sembolojileri

UPC/EAN: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-8/JAN 8,
EAN-13/JAN 13, Bookland EAN, Bookland ISBN
Format, UCC Coupon Extended Code, ISSN
EAN Code 128 (GS1-128 dahil), ISBT 128, ISBT
Concatenation, Code 39 (Trioptic Code 39 dahil),
Code 39'u Code 32'ye Dönüştürme (İtalyan
Eczacılık Kodu), Code 39 Full ASCII Conversion
Code 93 Code 11 Matrix 2/5 Interleaved 2/5
(ITF) Discrete 2/5 (DTF) Codabar (NW - 7) MSI
Chinese 2/5 IATA Inverse 1B (tüm GS1 DataBar
kodları dışında) GS1 DataBar (GS1 DataBar-14, GS1
DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded dahil)

Güç Kaynağı

Ana güç veya harici güç kaynağı

Renk
Desteklenen ana
bilgisayar arabirimleri
Klavye Desteği

90'ın üzerinde uluslararası klavyeyi destekler

PERFORMANS ÖZELLIKLERI
Yalpa Toleransı

±65°

Eğim Toleransı

±65°

Dönme Toleransı

±45°

Tarama Modeli

Tek parlak hedefleme çizgisi

Tarama Açısı

Yatay 35°

Tarama Hızı

Saniyede 547 tarama

Hareket Toleransı

Saniyede 63,5 cm/25 inç

Işık Kaynağı

LED Sınıf 1 cihaz 617nm (koyu sarı)

Min. Yazdırma Kontrastı

%15 MRD

KOD ÇÖZME ARALIKLARI (TIPIK ÇALIŞMA ARALIKLARI*)

YARDIMCI PROGRAMLAR VE YÖNETIM
123Scan2, Tarayıcı Yönetimi Servisi (SMS), Zebra Scanner SDK

YASAL BILGILER
Teknik Gereklilikler

Çevresel

3 mil

Minimum çözünürlük

4 mil

10,2-25,4 cm/4-10 inç

5 mil

7,6-33 cm/3-13 inç

7,5 mil

3,8-48,3 cm/1,5-19 inç

13 mil (%100 UPC-A)

2,5-78,7 cm/1-31 inç

20 mil

2,5-106,7 cm/1-42 inç

26 mil (%200 UPC-A)

7,6-140 cm/3-55 inç

EMC FCC Kısım 15 Sınıf B, ICES 003 Sınıf B,
IEC 60601-1-2 Çevresel RoHS Direktifi 2002/95/
EEC Elektrik Güvenliği C22.2 No. 60950-1,
EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 LED Sınıf 1

* Çalışma aralıkları 30 fit-cd çevre aydınlatmasıyla test edilmiştir;
aralıklar, aksi belirtilmedikçe Code 39 üzerinden hesaplanmıştır

RoHS Uyumlu

GARANTI

AKSESUARLAR
Hands-free (gooseneck) Intellistand; ana bilgisayar otomatik algılama
kabloları

100 mil yansıtma

Üst düzey hareket ve açı
toleransı
Barkodlar daha hızlı
okunabilir ve tarama işlemleri
sırasında duraklamak
gerekmez

Uluslararası klavye
desteği
90'ın üzerinde uluslararası
klavyeyi desteklemesi
sayesinde dünyanın her
yerinde kolaylıkla kullanıma
hazır hale getirilebilir

Art arda 100+ kez beton
zemine düşmeye ve
0,5 m/1,64 fit
yükseklikten 1000 kez
yuvarlanmaya dayanıklıdır
Çalışma zamanını en üst
düzeye çıkarmak için
kaçınılmaz günlük düşmelere
rağmen güvenilir işlem sağlar

Esnek modlar: el tipi ve
gösterim
Gooseneck Intellistand
gösterim taramaya ve
hands-free ile el tipi kullanım
arasında otomatik geçişe
olanak verir

>6 m/20 fit

Zebra’nın donanım garantisi bildirimindeki koşullara tabi olan LI2208,
nakliye tarihinden itibaren işçilik ve malzeme kusurlarına karşı 60 ay
süreyle garanti altındadır. Zebra donanım ürünün tam garanti bildirimine şu
adresten ulaşabilirsiniz: http://zebra.com/warranty

SERVISLER
Başlangıçtan İtibaren Geniş Kapsamlı Servis Desteği; Öncelikli Değiştirme;
Kurumsal Mobil Yazılım Desteği

123Scan2

Tarayıcı Yönetimi Servisi (SMS)

Tarayıcı parametrelerini programlar,
ürün yazılımını yükseltir, taranan barkod
verilerini sağlar ve raporları yazdırır.
www.zebra.com/123Scan

Zebra tarayıcınızı uzaktan yönetir ve
varlık bilgilerini sorgular.
www.zebra.com/sms

Kuzey Amerika ve Şirket Genel
Merkezi
+1 800 423 0441
inquiry4@zebra.com

Asya Pasifik Genel Merkezi
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Scanner SDK

Belgeler, sürücüler, test programları
ve örnek kaynak kodları da dahil
tüm özelliklere sahip olan bir tarayıcı
uygulaması oluşturur.
www.zebra.com/windowsSDK

EMEA Genel Merkezi
zebra.com/locations
mseurope@zebra.com
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Latin Amerika Genel Merkezi
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com

