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Com a demanda de scanners sem fio crescendo, a IDTECH se orgulha em apresentar
o BluScan, um scanner CCD sem fio de longo alcance. Ele não apenas fornece um 
desempenho superior com taxa de registro rápida de 450 varreduras/ segundo, mas 
também permite um alcance excepcional de registros de até 40 polegadas.

Utilizando tecnologia única de comunicação sem fio, o BluScan opera com um alcance Utilizando tecnologia única de comunicação sem fio, o BluScan opera com um alcance 
de transmissão de dados de 100 m, que supera muitos concorrentes de sua classe. 
Acompanhado por um par de baterias Li-ion de longa duração e um desenho de nível 
de vedação IP42, o BluScan oferece liberdade de mobilidade para registrar códigos de 
barra e durabilidade acentuada numa ampla gama de aplicações, incluindo agentes de 
carga/ transportadoras recebimentos de mercadoria, inventários, supermercados, 
armazéns e indústrias.

Além da liberdade fornecida pelo alcance superior de transmissão, o BluScan tem a Além da liberdade fornecida pelo alcance superior de transmissão, o BluScan tem a 
característica de ler todas as simbologias de código de barras globais 1D, assim como 
as de PDF417. Com esta flexibilidade, o BluScan da ID TECH é um excelente scanner 
para aplicações múltiplas.

• Produto leve com desenho ergonômico
• Taxa de varredura de 450 registros por segundo
• Registros de até 40 polegadas dependendo do tamanho e densidade do
código de barras
• Opera com um alcance de transmissão de dados de 100 m a partir da base
• Legível sob a luz solar
• Suporta barra de dados GS1 (RSS), CS (Simbologia Composta) e PDF417• Suporta barra de dados GS1 (RSS), CS (Simbologia Composta) e PDF417

Características

Especificações
5.0 VCC ± 10%
Teclados PS/2, RS232, USB
LED vermelho visível 630 nm
CCD de 2048 pixels
15.000 leituras
3,5 horas
0°C até 50°C0°C até 50°C
20°C até 70°C
10% - 90% de umidade relativa, não condensada
1,5 m o Scanner; 90 cm o Suporte
164 mm x 78 mm x 56 mm
250 g com bateria
LED vermelho e verde, bipe
Preto com detalhes cinzaPreto com detalhes cinza
160 mm
0,1 mm Código 39, PCS=90%
25% ou mais
450 registros por segundo
0 cm até 101,6 cm
Discriminação automática de todos os códigos de barra padrão e algumas simboloDiscriminação automática de todos os códigos de barra padrão e algumas simbolo-
gias 2D, incluindo PDF417 e código onidirecional DataBar GS1. Outras simbologias 
podem ser encomendadas de forma opcional.
FCC ID: NBFAS-8520-B, CE: EN300328-2-C1 (Radio), CE: EN301489-2-C1 (EMC)
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