
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INTERMEC PC23D

Wewn. średnica 
rolki taśmy 12,7mm(1/2”); 26mm (1”)

Max. szer. etykiety 60 mm

Pamięć wbudowana 128MB Flash memory, 128MB SDRAM (opcjonalnie do 32GB)

Max. długość taśmy 91,1m lub 274,32m

Temperatura 5 – 40˚C

Wilgotność 10-80 % bez kondensacji

Opcje dodatkowe Dyspenser

Drukowane kody
1D - wszystkie główne kody jednowymiarowe
2D - Aztec, Code 16K, Code 49, Data Matrix, Dot Code, EAN-8, EAN-13, EAN.UCC 128, Grid Matrix, 
HIBC 39, HIBC 128, MaxiCode, MSI, PDF417, Micro PDF417, Planet, Plessey, Postnet, QR-Code, RSS-14

Zapewniamy oprogramowanie i materiały 
eksploatacyjne renomowanych firm

 

MEMBER OF

digital    flexo label printing and converting&

Białołęcka 158E   •   03-253 Warszawa   •   tel.: +48 22 510 14 40   •   fax: +48 22 741 69 33   •   hotline 24h: +48 22 510 14 79   •   e-mail: rsc@rscautoid.pl   •   www.rscautoid.pl

supply chain management solutions

EXCELLENCE IN:

automated labelling systems

professional multi-platform services

Fonty wbudowane 12 Monotype True Type fonts i 4 bitmap fonts (tylko IPL)

Drukarka Intermec PC23d jest małym gabarytowo urządzeniem, które nadaje się do 
wielu zastosowań, gdzie najczęściej potrzebna jest mniejsza ilość etykiet czy też opa-
sek. Drukarka PC23d jest prosta w obsłudze. Posiada wbudowany wyświetlacz LCD.

Standardowe 
wyposażenie Zegar Czasu Rzeczywistego (RTC)

Zastosowanie Opieka zdrowotna, transport, handel i biuro.

Szerokość taśmy 2,36” – 4,33”

Metoda Druku Termiczna

Waga 1.45 kg

Prędkość druku 8 dots/mm 12 dots/mm

Rozdzielczość 203 dpi 300dpi

Komunikacja Standardowo: USB 2.0, USB Host Opcjonalnie: Serial, parallel, WiFi, Bluetooth

Max długość druku 1727 mm 900 mm

Max. szer. druku 56 mm 54 mm

Firmware PL, Fingerprint, ZSim (ZPLII Simulation), ESim (EPL2 Simulation), DSim (DPL
Simulation), XML enabled for SAP® AII and Oracle® WMS

Parametry fizyczne 177 x 125 x 215 mm (wysokość x szerokość x długość)
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SIMULSCAN

INTERMEC PC23D

FUNKCJE

Rejestracja dowolnych informa-
cji zawartych w formularzach

Rejestracja kilku kodów kresko-
wych jednocześnie

Optyczne rozpoznawanie tekstu 
(OCR)

Optyczne rozpoznawanie 
znaczników (OMR)

Automatyczne przetwarzanie 
obrazu

Łatwe rozwiązywanie 
problemów

Prosty w użyciu 
kreator szablonów

Do wyboru skaner lub aparat 
fotograficzny

Rejestracja podpisu

Za pomocą SimulScan można łatwo zarejestrować cały formularz albo określone dane  
w wybranych częściach formularza.

Możesz skanować jednocześnie jedno- i dwuwymiarowe kody kreskowe w praktycznie jakim-
kolwiek stanie – nawet jeśli są zadrapane, źle wydrukowane lub brudne. 

Możliwa jest rejestracja tekstu z dowolnego pola formularza i przekształcenie go w edytowalne 
dane, gotowe do wprowadzenia do wybranej aplikacji firmowej.

Funkcja ta rejestruje stan pól wyboru, przycisków opcji i dymków w formularzach.

SimulScan automatycznie prostuje, obraca, rozjaśnia i wyostrza obrazy, usuwa cienie i zakłóce-
nia oraz automatycznie przycina obraz wzdłuż krawędzi dokumentu.

Jeśli analiza składniowa wykryje błąd w dokumencie, użytkownik może po prostu włączyć tryb 
usuwania błędów (Debug Mode) z poziomu interfejsu użytkownika. 

Szablony można łatwo tworzyć za pomocą kreatora szablonów. Wystarczy wgrać plik jpg lub 
bitmapowy do działającego w chmurze narzędzia do tworzenia szablonów, do którego moż-
na mieć bezpieczny dostęp z dowolnego miejsca. Utworzone szablony są zawsze dostępne, 
są przechowywane bezpiecznie i można je łatwo wyszukać w razie potrzeby.

Aparat jest idealny do bardziej złożonych danych w dokumentach w tym także w formacie A4. 
Skaner nadaje się do mniejszych formularzy w sytuacjach, gdzie wymagania w zakresie rejestra-
cji danych są proste i nie jest potrzebny przegląd zapisu przed wysłaniem.

Możesz weryfikować obecność podpisów w wyznaczonych miejscach formularzy i je rejestrować.

ROZWIĄZANIE DO AUTOMATYCZNEJ REJESTRACJI DOKUMENTÓW DLA SYSTEMU ANDROID.
Oto system rejestracji dokumentów SimulScan firmy Symbol Dzięki tej zaawansowanej techno-
logii przedsiębiorstwa mogą przenieść automatyzację procesów na wyższy poziom i osiągnąć 
znaczną poprawę efektywności pracowników, dokładności przetwarzania i szybkości wykonywa-
nia zadań. Wyobraź sobie, że Twoi pracownicy mogliby rejestrować zawartość całego formula-
rza w jednym przebiegu skanowania – w tym kody kreskowe, pola tekstowe, numery telefonów, 
obrazy, podpisy, a nawet zaznaczone pola wyboru. Pomyśl, jak Twoje aplikacje firmowe mogłyby 
wypełnić się danymi – całkowicie i dokładnie, w jednej chwili To właśnie potrafi system rejestra-
cji dokumentów SimulScan. Kiedy zastosujesz SimulScan w swoim przedsiębiorstwie, codzien-
ne procesy wymagające rejestracji danych w formularzach zostaną usprawnione, co podniesie 
efektywność działania w całej Twojej firmie. Twoi pracownicy będą pracować wydajniej, gdyż nie 
będą już zasypani górą papierów. 


