TEKNİK ÖZELLIKLER

Symbol DS6708-DL Serisi
Genel Amaçlı El Tipi Dijital Görüntüleyici Tarayıcı

Sürücü belgesi bilgilerini kullanarak verimliliği
artırır ve sorumluluğu azaltır
Symbol DS6708-DL, Zebra'nın standart DS6708
görüntüleyicisinin her yönde 1/2 boyutlu barkod
tarama gibi bütün özelliklerini, kullanıcıların bir ABD
sürücü belgesindeki PDF-417 barkodu okumalarına
olanak veren gömülü bir analiz programıyla
birleştirerek, bu bilgileri kredi veya müşteri kartı
formunun otomatik doldurulması, yaş kontrolü veya
iade izlemeyi de içeren pek çok uygulama için
kullanır. Sürücü belgesinin basitçe taranmasıyla,
perakendeciler verimlilikleri artırabilir, manüel
tuşlama hatalarını azaltabilir ve tütün ve alkol gibi
bazı ürünlerin satışına ilişkin yerel yönetmelikler,
eyalet yönetmelikleri ve federal yönetmeliklere
uyduklarından emin olabilirler.
Kutudan çıktığı gibi analiz - bilişim gerekmez
Analizin tarayıcıda gerçekleştirildiği ve kullanıcı
tarafından kontrol edildiği DS6708-DL, merkezi
bilişim hizmetlerine sahip olmayan perakendeciler
için özellikle caziptir. Birden çok arayüz, işletim
sistemi ve ana bilgisayar konfigürasyonuyla
çalıştığı için de ekstra yazılım veya lisans ücreti
gerektirmez; çok az başlangıç çabasıyla tüm
ortamlarda kolaylıkla kullanılabilir. Sürücü belgesi
bilgilerini sunucu tabanlı bir çözüm kullanarak
analiz etmeyi tercih eden perakendeciler için,
endüstri lideri analiz özelliklerine sahip Zebra iş
ortakları çözüm uygulamaya konmasına yardımcı
olabilir.

En son DMV (Motorlu Araçlar İdaresi)
güncellemelerine sahip olursunuz
Sürücü belgelerinde farklı eyaletler farklı veri
formatları kullandığından ve bu formatlar da
zaman zaman ve eyaletten eyalete değiştiğinden,
Zebra'nın Symbol DS6708-DL'si her eyalette yeni
çıkan formatların yıllık güncellemelerini içeren
eksiksiz bir çözüm sunar ve yatırımınızın en
başından itibaren korunmasına yardımcı olur.
Geleneksel tarama ve daha fazlası
Zebra'nın çok yönlü Symbol DS6708-DL'si yalnızca
PDF-417 okuma ve analiz özellikleri sunmakla
kalmaz, geleneksel 1 boyutlu ve 2 boyutlu barkod
tarayıcının işlevlerini de temin ederek, ek veri
yakalama ihtiyaçlarına gerektiği gibi yanıt vermenizi
mümkün kılar.
Olağanüstü yatırım geri dönüşü
Symbol DS6708-DL, farklı sembolojiler için ayrı
barkod tarayıcılar ve ek cihazlar satın alma,
yönetme ve destekleme ihtiyacını ortadan
kaldırmak suretiyle demirbaş ve işletme giderlerini
azaltır. Kurulumu yapılacak daha az cihaz olması,
eğitimle ilişkili zamanı ve maliyetleri de önemli
oranda azaltır ve verimlilik üzerinde olumlu bir
etkide bulunur. Symbol DS6708-DL tarayıcıları
uzaktan takip etme, kurma ve yükseltme özelliği
tipik yönetim maliyetlerini azaltır.

ÖZELLİKLER
Gömülü analiz programı
Kullanıcıların bir ABD sürücü
belgesindeki PDF-417 barkodu
okumalarına ve bu bilgileri kredi
veya müşteri kartı formunun
otomatik doldurulması, yaş
kontrolü veya iade izlemeyi de
içeren pek çok uygulama için
kullanmalarına olanak verin
Belli başlı tüm 1 boyutlu,
PDF, posta ve 2 boyutlu
sembolojileri destekler
Uygulama esnekliği sunar;
birden çok cihaz ihtiyacını ve
buna bağlı maliyetleri ortadan
kaldırır
SMS (Tarayıcı Yönetim Hizmeti)
Merkezi bir konumdan uzaktan
yönetimi mümkün kılmak
suretiyle bilişim giderlerini ve
toplam sahip olma maliyetini
azaltır
1.8 m düşme özelliği, temperli
cam çıkış penceresi
Maksimum güvenilirlik ve hizmet
süreleri için günlük kullanımın
zorluklarına dayanıklı olarak
tasarlanmıştır; hizmet dışı kalma
süresini ve toplam sahip olma
maliyetini azaltır

TEKNİK ÖZELLIKLER
SYMBOL DS6708-DL SERISI
El tipi dijital görüntüleyici tarayıcı

Üstelik en akıllı cihazlar dahi bir destek planına ihtiyaç
duyduğundan, Zebra'nın Zebra OneCare Gelişmiş
Değişim Desteği anlaşması maksimum hizmet süresi
ve servis konusunda tam bir iç rahatlığı için değişim
cihazının ertesi iş gününde gönderilmesini sağlar.

Symbol D6708-DL serisinin kuruluşunuza nasıl bir
iş avantajı sağlayabileceği hakkında daha fazla bilgi
için www.zebra.com/contact adresini ziyaret edin
ya da www.zebra.com/ds6708dl adresindeki global
iletişim rehberimize bakın

360° her yönde tarama;
geniş çalışma menzili, lazer
hedef deseni
Kullanımı kolay; ürünle
tarayıcıyı hizalamaya gerek
yoktur; neredeyse hiç eğitim
gerektirmez

Symbol DS6708-DL Serisi Teknik Özellikleri
Fiziksel Özellikler

Kullanıcı Ortamı

Boyutlar:

16.6 cm Y x 11.9 cm G x 7.1 cm D

Muhafaza:

IP41 (Suya ve Toza Karşı Dayanıklı)

Ağırlık:

182 g

Çalışma Sıcaklığı:

0° C ile 50° C arası

Voltaj ve Akım:

350 mA'de 5 ±%10VDC

Depolama Sıcaklığı:

-40° C ile 70° C arası

Renk:

Yazarkasa Beyazı (gösterilen) veya
Alacakaranlık Siyahı

Nem:

%5 ile %95 arası, yoğuşmasız

Düşme Özellikleri:

1.8 metreden defalarca beton zemine düşmeye
karşı dayanıklıdır

Işık Kaynağı:

 edefleme: 650 nm lazer diyot
H
Aydınlatma: 630 nm LED

Ortam Işığına Bağışıklık:

Görüş Alanı:
(Dikey x Yatay)

DL: 34° D x 43° Y

 ormal yapay iç mekan ve doğal dış mekan
N
(doğrudan güneş ışığı) aydınlatma koşullarına
karşı bağışıktır.

Yuvarlanma / Aralık /
Yalpa:

DL: 360°, ±65°, ±60°

Performans Özellikleri

Semboloji Deşifre Özelliği
1 Boyutlu:

 PC/EAN ve ekler, Code 39, Code 39 Tam ASCII,
U
Trioptik Code 39, RSS varyantları, Code 128,
GS1DataBar (eskiden UCC/EAN 128), Code 128
Tam ASCII, Code 93, Codabar (NW1), Interleaved 2
of 5, Discrete 2 of 5, MSI, Codell, IATA, Bookland
EAN, Code 32

Elektrik Güvenliği:

 L6950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, EN60950-1
U
/ IEC60950-1

Lazer Güvenliği:

E N60825-1:1994 +A1: 2002 +A2 2001,
IEC60825-1, 21CFR1040.10 ve 21CFR1040.11,
CDRH Sınıf II, IEC Sınıf 2

EMI/RFI:

F CC Bölüm 15 Sınıf B, ICES-003 Sınıf B,
CISPR 22, CISPR 24; Elektrikli tıbbi cihazlar:
EN60601-1-2: 2002

Çevresel:

2002/95/EEC sayılı RoHS direktifiyle uyumludur

Montaj Opsiyonları
(Aksesuarlar):

Yüksekliği ayarlanabilir Intellistand: 12.7–25.4
cm ve ayarlanabilir açı: 0°–90° Masaüstü ve
duvara monte edilebilir tutucular da mevcuttur.
A na kablo üzerinden güç tedarik etmeyen
uygulamalar için güç kaynakları mevcuttur.

PDF417, microPDF417 ve kompozit kodlar

Posta:

A BD Postnet ve Planet, İngiltere, Japonya,
Avustralya ve Hollanda

2 Boyutlu:

MaxiCode, DataMatrix (ECC 200), QR Code
ve Aztec

Güç Kaynakları:

Baskı Kontrastı:

%25 minimum yansıtma

Garanti

Hareket Toleransları:

Yatay hız: 12.7 cm/saniye

Desteklenen Arayüzler:

 S6708: RS-232C (Standart, Nixdorf, ICL
D
ve Fujitsu); USB (Standart, IBM SurePOS,
Macintosh) ve Synapse bağlantı özelliği
yukarıdakilerin hepsine bağlantı özelliğinin yanı
sıra, pek çok standart olmayan arayüze olanak
verir; IBM 468x/469x ve klavye wedge

Zebra'nın donanım garanti açıklaması koşullarına tabi olarak Symbol DS6707/8
el tipi tarayıcı ürünleri, sevkiyat tarihinden itibaren beş yıl süreyle işçilik
ve malzeme kusurlarına karşı garantilidir. Zebra donanımı ürün garanti
açıklamasının tamamı için: http://www.zebra.com/warranty
DS6708-DL
Alan Derinliği
Etiket Yoğunluğu
Kağıt Etiket

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

Opsiyonel otomatik
Intellistand
Sunum taramasını ve eller
serbest ve el tipi modları
arasında otomatik geçiş
yapmayı mümkün kılar

Yasal

PDF417 (ve Varyantları):

Not: Ulusal İlaç Kodları (NDC) çeşitli sembolojilerle şifrelenebilir.
DS6708-DL, Gelişmiş Veri Formatlama (ADF) kuralları kullanılarak bu kodları ayırmak üzere
programlanabilir.

Birden çok yerleşik arayüz;
evrensel kabloyla uyumlu
Kurulumu kolay; gelecek
güvenceli— bugünün cradle'ı
yarının ana bilgisayarına
bağlanabilir

DS6708-DL
İngilizce

Metrik

0.127 mm (Code 39):

1,1 – 6.5 in.

2.8 – 16.5 cm

0.33 mm (%100 UPC/EAN):

0,5 – 9.7 in.

1.3 – 24.6 cm

0.508 mm (Code 39):

0,5 – 15.2 in.

1.3 – 38.6 cm

PDF417 (0.254 mm):

0,9 – 7 in.

2.3 – 17.8 cm

Datamatrix (0.254 mm):

1,1 – 7.5 in.

2.8 – 19.1 cm

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

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

