
MARK2 SKANER (1D/2D)

         Plochocińska 33          03-044 Warszawa          tel.: +48 22 504 15 00          fax: +48 22 504 15 03          e-mail: rsc@rscautoid.pl          www.rscautoid.pl 

Waga

Łączność

Rozmiar 

Bateria

50 x 45 x 16 mm

868 MHz (z punktem dostępowym), Bluetooth Low Energy (BLE)

EXCELLENCE IN: digital flexo label printing and converting, automated labelling systems, supply chain 
management solutions, professional multi-platform services

Zapewniamy oprogramowanie i materiały
eksploatacyjne renomowanych firm

MEMBER OF:

MARK 2 można podłączyć do innych urządzeń, takich 
jak tablety, smartwatche lub terminale do noszenia przez 
Bluetooth Low Energy (BLE). Dodatkowo moduł oferu-
je rozszerzony zasięg skanowania do 150 cm. To spra-
wia, że jest to idealny wybór do kompletacji, paletyzacji 
lub pracy na stacjach pakowania. Dzięki regulowanym 
opcjom sprzężenia zwrotnego, w tym sygnałom akustycz-
nym, wibracjom i diodom LED z tyłu dłoni - użytkownicy 
nie muszą już stale sprawdzać etapów procesu na moni-

torze sterującym.

 40g

Zakres skanowania
1ok. 15 h / około 6000 skanów

Średni zasięg do 150 cm

Standardowa rękawica

Trigger: spust tekstylny w dłoni, uru-
chamiany palcem środkowym i / lub 
palcem serdecznym
Rozmiary: S, M, L / Różne rozmiary 
dostosowane do potrzeb branży

Trigger: spust tekstylny znajdujący się 
z boku palca wskazującego
Rozmiary: Standardowe rozmiary 
przemysłowe 7 - 10

Trigger: spust tekstylny znajdujący się z 
boku palca wskazującego.
Cechy: Wygodne wzmocnione krawędzie. 
Ergonomiczne zwolnienie kciuka i palca 
wskazującego
Rozmiary: S, M, L / Różne rozmiary do-
stosowane do potrzeb branży

Laser Class Laser Class 2

54Kod IP

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Longlife/Palm Trigger Index Trigger
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Zapewniamy oprogramowanie i materiały
eksploatacyjne renomowanych firm

MEMBER OF:

EXCELLENCE IN: digital flexo label printing and converting, automated labelling systems, supply chain 
management solutions, professional multi-platform services

Punkt dostępu

Stacja ładowania

Podłączony przez USB lub RS232
Pasmo częstotliwości 868 MHz
Bezpiecznie transmituje przez 
wybrane kanały częstotliwości 

radiowej

Stacja ładująca dla dwóch skanerów 
MARK 2 lub MARK One S
Mniej niż 2 godziny ładowania
Może być montowany na powierzch-
niach pionowych

Stacja ładująca


