
The leadership continues....

Gryphon 4200 са най-новата серия
баркод скенери  от премиум гамата 1D
ръчни скенери на Datalogic.
Изключителната гъвкавост на серията
съчетава най-ефективните и
отличителни черти заедно в
перфектен баланс - от възможности за
четене до издръжливост,
ергономичност,  икономичност,
свързаност и привлекателен дизайн. 

GRYPHON™ I GBT/GM4200

НА КРАТКО:

Подобрена технология
при сканиране
Почистване с
дезинфектанти
Безжична комуникация
Безжичното зареждане
Лесни за използване за
максимална ефективност

Скенерите намират приложение
в търговията на дребно
(хранителни и нехранителни
стоки), производството, 
 транспорта и логистиката,
здравеопазването (болници,
лаборатории, аптеки), за контрол
на достъпа и др.

ПРЕМИУМ БЕЗЖИЧНИ СКЕНЕРИ ЗА ОБЩО ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ:

За контакт:
БЕТЕЛГИУС ООД, София 1186,

кв. Герман, ул. Манастирска воденица 1
Тел: (02)80 90 121-128, Email: sales@betelgeus.com

Уеб сайт:  www.betelgeus.com



Технология за
разпознаване на
движението Motionix,
която засича 
 естествените действия на
оператора за
автоматично
превключване на скенера
в режим на готовност за
четене
„Soft line viewfinder“ за
лесно сканиране на
правилния код в ситуация
с множество баркодове.
Патентована технология
«Green Spot» за
потвърждение на
разчитането на баркода в
условия на слабо
осветление или шумна
среда.

Устойчивост на падане
Влажност (без кондензация) 0 - 95%
Защита IP52
Температура на работа 0 до 50 ° C 
Температура за съхранение -40 до 70 ° C 

Размери: 16,6 х 6,8 х 10,9 см 
Тегло: 235 g 

Сензор: CCD Solid-State
Скорост на четене (макс) 1 000 000
пиксела/сек
Ъгъл на четене: +/- 65
Разделителна способност  макс 0,077 мм

Работна среда

Характеристики

Сканиране

Безжичната технология Bluetooth® 4.0
Datalogic STAR Cordless System™

1D / линейни кодове - автоматично различава
всички стандартни 1D кодове, включително линейни
кодове GS1 DataBar ™

Тип: литиево-йонна: 2550 mAh
Време за зареждане: 4 часа
С едно зареждане: 80 000 сканирания

WLC4190: USB Type C / USB / RS-232 / Keyboard Wedge
Multi-Interface
WLC4090: USB / RS-232 / Keyboard Wedge Multi-Interface

Безжична комуникация

Възможност за сканиране

Батерия

Интерфейси

Спецификации

Могат да четат
баркодове от близо до
далеч, кодове с ниска
резолюция, от всякакви
мобилни устройства, да
декодират трудно
четими или повредени
кодове.

Подобрена
технология при
сканиране Намалява разходите за

подръжка, тъй като
повечето скенери
ползват пластини,

които имат нужда от
почистване или
подмяна. 

Могат да се извършват
дейности денонощно
без прекъсване за
поддръжка или ремонт.Почистване и

дезинфекция
Корпусът на тези
устройства е проектиран
да издържи на редовно
ежедневно почистване с
дезинфектанти като
изопропанол, разтвор на
белина и т.н.

Лесни за употреба

Безжичното
зареждане

Безжична
комуникация

Безжичната технология
Bluetooth® 4.0 

Datalogic STAR Cordless

System™


