Symbol LS7708
ZDOKONALENÉ ZAZNAMENÁVÁNÍ DAT

Zvýšení úrovně služeb zákazníkům
zkrácením čekací doby u pokladen
Rychlé odbavení zákazníků u pokladen je v současnosti jedním
z nejdůležitějších faktorů maloobchodního prodeje. Horizontální
externí skener Symbol LS7708 společnosti Motorola představuje
skvělou volbu pro prodejny, které chtějí zvýšit výkon a produktivitu.
Externí pultový skener Symbol LS7708 v atraktivním designu
umožňuje skenovat přiložením nebo přesunem produktu před
skenerem. Tento bezkontaktní skener vyžaduje od obsluhy minimální
úsilí a zajišťuje při prodeji zboží u pokladny rychlé a přesné
skenování. Všechny funkce skeneru přispívají ke zvýšení výkonu
a efektivity s cílem rychlého odbavení zákazníků.

Líbivý design a flexibilita
Design skeneru Symbol LS7708 umožňuje snadné použití
a zaměstnanci se tak mohou více věnovat zákazníkům. Velký otvor
skeneru zajišťuje snadné a intuitivní skenování. Všesměrový
skenovací rastr s pohyblivými laserovými skenovacími paprsky
zaručuje vysokou úspěšnost skenování již při prvním čtení a zlepšený
výkon u zkrácených symbolů.
Pro maloobchodní prodejny, které mají v sortimentu také velké
či objemné předměty, je u skeneru Symbol LS7708 k dispozici port
pro připojení přídavného ručního skeneru. Tím zákazníkům
a zaměstnancům odpadá nutnost pokládání těžkých předmětů
na pult, což vede také k úspoře času. Skener Symbol LS7708
kombinuje výhody produktivního bezkontaktního skenování
s univerzálností ručního skeneru.

Vysoký výkon za dostupnou cenu
Pro maloobchodní prodejny se středním a vysokým obratem, jako
jsou lékárny, obchody s potravinami, specializované prodejny textilu
či zboží dlouhodobé spotřeby a obchodní domy představuje skener
Symbol LS7708 efektivní bezkontaktní řešení. Skener Symbol LS7708
byl zkonstruován pro maximální trvanlivost tak, aby odolával
nejnáročnějším podmínkám provozu v maloobchodě. Integrovaná
anténa systému elektronické ochrany zboží EAS zajišťuje rozhraní
pro deaktivaci etiket zboží chráněného systémem EAS. Model
Symbol LS7708 tak představuje na současném trhu produkt s jedním
z nejlepších poměrů výkonu k ceně.

Nižší celkové náklady na vlastnictví (TCO)
Nižší celkové náklady na vlastnictví jsou u skeneru Symbol LS7708
zaručeny díky stejně vysoké spolehlivosti, jakou se vyznačoval úspěšný
model Symbol LS5700, přičemž je dosaženo vyššího výkonu. Skenery
Symbol LS7708 umožňují čtení kódů vytvořených pomocí technologie
Reduced Space Symbology® (RSS), která slouží k identifikaci
při sledování produktů ve výrobních provozech či produkci léčiv.
Ochrana vašich investic do budoucna je tak zajištěna.

Zvýšení produktivity pracovníků
a pokladních
Zaznamenání dat při čtení na první pokus, méně času stráveného
orientací čárových kódů a možnost použití přídavného skeneru
přispívají ke zvýšení produktivity. Pokud zvýšíte produktivitu
pracovníků a prodejního místa všemi těmito způsoby, podaří se vám
urychlit odbavení zákazníků a zvýšit efektivitu u pokladen.
Další informace získáte na telefonních číslech +1.800.722.6234 nebo
+1.631.738.2400 anebo na webových stránkách
www.symbol.com/ls7708.
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Všesměrový skenovací
rastr paprsků

Zrychlené odbavení
zákazníků díky maximalizaci
úspěšnosti skenování
na první pokus a čtení
zkrácených čárových kódů

Dekódování čárových
kódů RSS

Podpora nových čárových
kódů RSS zaručuje ochranu
vašich investic do budoucna
Ochrana investic je zajištěna

Možnost připojení
k různým rozhraním

Možností přechodu na jiné
systémy v budoucnu
pouhou výměnou kabelu

Univerzální kabely

Úspora nákladů díky
jedinému kabelu
používanému pro celou řadu
produktů společnosti
Motorola

Řetězené skenování

Vyšší úspěšnost skenování
již při prvním čtení, zvýšení
produktivity

Elektronická ochrana
zboží (EAS)

Úspora času díky odpadající
nutnosti deaktivace
bezpečnostních etiket
v samostatném kroku

Programování pomocí
počítače (123 Scan)

Možnost snadného
programování a instalace
skenerů – ideální při velkém
počtu instalací

Port pro přídavný skener

Možnost připojení
přídavného skeneru
pro skenování těžkého
a objemného zboží

Automatický úsporný
režim

Snížení spotřeby elektrické
energie a zvýšení životnosti
skeneru

Možnosti služeb

Nejdůležitější technické údaje skeneru LS7708

Společnost Motorola nabízí komplexní zaškolení, instalaci
a služby podpory tak, aby bylo zajištěno bezproblémové
zavedení, správa a trvalá technická podpora všech vašich
moderních řešení zaznamenávání dat.
Zóna dekódování skeneru Symbol LS7708

Fyzikální vlastnosti
Rozměry bez podstavce:
Výška
Šířka:
Hloubka:

6,3 palce (16 cm)
5,98 palce (15,2 cm)
3,73 palce (9,5 cm)

Hmotnost:

Pouze skener: 2 lb (907 g)

Napájení:

Příkon z hostitelského terminálu nebo externího
zdroje napájení; závisí na typu hostitele

Napětí:

5,5 V ss až 4,75 V ss měřeno na hostitelském
terminálu nebo externím zdroji napájení

Jmenovitý/maximální proud:

390 mA/500 mA

Napájení:

2W

Možnost montáže:

Integrovaný montážní držák

Barva:

Černá Twilight Black

Výkonové vlastnosti
Světelný zdroj:

650 nm laserová dioda s viditelným světlem

Kontrast tisku:

25 % minimální rozdíl odrazivosti

Skenovací paprsky:

Statické/rastr - všesměrový: 24/
120 skenovacích paprsků

Rychlost skenování:

Statické/rastr - všesměrový: 2 400 skenů/s

Typický pracovní rozsah:

5 tis. palce: (38 %) 0,5 – 2,5 palce (1,25 cm - 6,4 cm)
7,8 tis. palce: (60 %) 0 - 5,0 palce (0 - 12,7 cm)
10,4 tis. palce: (80 %) 0 - 7,5 palce (0 - 19,0 cm)
13 tis. palce: (100 %) 0 - 10,0 palce (0 - 25,4 cm)

Hloubka pole:

0 - 10 palce/25 cm při 13 tis. palce
(100 % UPC/EAN)

Minimální rozlišení1:

5 tis. palce

Možnosti dekódování:

UPC/EAN/JAN, UPC/EAN s dodatky, UCC/EAN 128,
Code 128, ISBT 128, Code 39, Code 39 Trioptic,
prokládané 2 z 5, diskrétní 2 z 5, Code 93, Code 11,
Codabar, varianty RSS

Podporovaná rozhraní:

USB, RS 232, IBM® 468X/9X, Keyboard
Wedge a Synapse™ (umožňuje připojení
prakticky k libovolnému typu hostitelského
systému prodejního místa), SPCI (pro 123 Scan)

Uživatelské prostředí

UPOZORNĚNÍ: Opravy tohoto produktu mohou vyžadovat použití patentovaných součástí
od společnosti Motorola (a/nebo zákonem chráněných informací od společnosti Motorola). Společnost
Motorola tyto součásti prodá (a poskytne příslušné informace) pouze koncovým zákazníkům pro účely
opravy vlastními silami. Společnost Motorola zásadně neprodává tyto součásti potřebné k opravám
tohoto produktu třetím stranám ani zprostředkovatelům. Platí pro USA. Ve všech ostatních zemích
se obraťte na zástupce společnosti Motorola nebo si vyžádejte další informace od zástupce místního
střediska péče o zákazníky společnosti Motorola.

Provozní teplota:

32 oF až 104 oF (0 oC až 40 oC)

Teplota pro skladování:

-40 oF až 158 oF (-40 oC až 70 oC)

Vlhkost:

5 % až 95 % (nekondenzující)

Odolnost vůči rozptýlenému
světlu:

Imunní proti běžnému umělému osvětlení interiérů a
přirozenému dennímu světlu (přímé sluneční světlo).
Zářivky, žárovky, rtuťové a sodíkové
výbojky: 450 lm/ft2 (4 844 lux)
Sluneční světlo: 8 000 lm/ft2 (86 111 lux)

Podpora EAS:

Integrovaná anténa elektronické ochrany
zboží (EAS); propojení pro systémy
Sensormatic a Checkpoint

Předpisy
Bezpečnost elektroinstalace:

Certifikováno dle UL 1950, CSA C22.2 č. 950 EN60825

Bezpečnost laseru:

Laserový produkt CDRH Class IIa
Laserový produkt IEC 60825 Class 1

EMC:

CISPR B, FCC B

Vztahuje se na 100% čárový kód UPC (80% kontrast) ve vzdálenosti 4 palce/10 cm
od přední strany skeneru.

1

Záruka
Skener Symbol LS7708 podléhá záruce na chyby při výrobě nebo závady materiálu po dobu
2 let (24 měsíců) od data dodávky pod podmínkou, že do produktu nebylo zasahováno a byl
provozován řádným způsobem za normálních podmínek. Podrobné informace naleznete
v úplném dokumentu se záručními podmínkami.

O společnosti Motorola
Společnost Motorola je po celém světe známá svým inovativním přístupem a vedoucí pozicí v oblasti bezdrátové
a širokopásmové komunikace. Pracovníci společnosti Motorola se řídí naší vizí plynulé mobility, která by vám umožnila
připojit se a zůstat ve spojení s lidmi, informacemi a zábavou, které chcete a potřebujete. Tohoto cíle dosahujeme
konstrukcí a výrobou produktů, bez kterých nebudete chtít být, a služeb postavených na výkonných sítích, které se nedají
nevyužívat – spolu s komplexními službami podpory. Společnost Motorola má globální působnost. Byla zařazena
do žebříčku Fortune 100 s obratem 35,3 miliard USD v roce 2005. Další informace o naší společnosti, pracovnících
a inovacích naleznete na adrese http://www.Motorola.com
Centrála společnosti
Symbol Technologies,
A Motorola Company
One Symbol Plaza
Holtsville, NY 11742-1300
TEL: +1.800.722-6234
+1.631.738.2400
FAX: +1.631.738.5990

Oblast asijského tichomoří
Symbol Technologies,
A Motorola Company
(pobočka v Singapuru)
Asia Pacific Division
230 Victoria Street #12-06/10
Bugis Junction Office Tower
Singapore 188024
TEL: +65.6796.9600
FAX: +65.6796.7199

Evropa, Střední východ a Afrika
(EMEA)
Symbol Technologies,
A Motorola Company
Divize pro oblast EMEA
Symbol Place, Winnersh Triangle
Berkshire, England RG41 5TP
TEL: +44.118.9457000
FAX: +44.118.9457500

Severní Amerika, Latinská Amerika a
Kanada
Symbol Technologies,
A Motorola Company
The Americas
One Symbol Plaza
Holtsville, NY 11742-1300
TEL: +1.800.722.6234
+1.631.738.2400
FAX: +1.631.738.5990

Webové stránky
Úplný seznam poboček a obchodních
partnerů společnosti Symbol
naleznete na adrese
www.symbol.com
E-mail
info@symbol.com
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