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Krachtige lineaire imager - snelle opname van 1D- en GS1-barcodes

Hoge flexibiliteit en kwaliteit bij het scannen en een verbluffende prijs-kwaliteitverhouding 
zijn de handelsmerken van de S-2: De VALUE Bluetooth scanner, geproduceerd door een 
merkfabrikant, is het resultaat van jarenlange ervaring op het gebied van professionele data-
acquisitie en levert zo de beste prestaties in alle toepassingen van de commerciële, kantoor-
, magazijn- en lichte industrie. Voor een prijs waarvoor je normaal alleen kabelscanners met 
matige prestaties krijgt, leveren we met de S-2 een professionele Bluetooth scanner die 
ongeëvenaard is in termen van kwaliteit en topfuncties. Met zijn agressieve scan engine is 
de lineaire imager voorbestemd voor snelle data-acquisitie van 1D- en GS1-barcodes.

Het beslissende voordeel dat veeleisende gebruikers de S-2 niet kunnen negeren, 
is de Bluetooth-scanner met zijn enorme bereik aan gegevensoverdracht. Dankzij 
Bluetooth klasse 2 en optimale afstemming met de houder (meegeleverd) wordt 
de geregistreerde informatie op een afstand van maximaal 90 m naar de host 
verzonden. Als de gebruiker zich lange tijd buiten het radiobereik bevindt, is er 
een groot geheugen voor maximaal 32.000 scans beschikbaar.

Gewoon uitpakken en aan de slag - ook de S-2 volgt deze strategie vanaf het begin: naast 
de USB interfacekabel, voeding, een cd met alle stuurprogramma's en uitgebreide 
documentatie omvat het complete pakket natuurlijk ook de houder. De eigenschappen van 
het robuuste en stijlvolle laad- en zendstation zijn geoptimaliseerd voor de grote actieradius 
van 90 m.
Met behulp van de houder gebruikt de gebruiker de imager als hand- of presentatiescanner 
en configureert hij deze met slechts één scan in auto sense modus of continubedrijf. Als 
presentatiescanner kan de oriëntatie van de S-2 flexibel aan elke behoefte worden 
aangepast: goederen aan de kassa worden eenvoudig met hoge snelheid naar het apparaat 
geleid. Bovendien maakt het doordachte concept ook het gebruik van maximaal zeven 



Bluetooth apparaten met slechts één zendstation mogelijk.
Perfect ontworpen features zijn niet alleen terug te vinden in de belangrijkste kenmerken 
van scannen en verzenden, ook de bediening en het ontwerp zijn tot in de puntjes 
uitgewerkt, waardoor de S-2 ook qua ergonomie vergelijkbare hardware overtreft.

De uitstekende optiek zit boordevol innovatieve technologie, maar het gewicht is tot een 
minimum beperkt tot 173 g. De geoptimaliseerde bediening is ontworpen voor alle vereisten 
en verschillende operators - zelfs na langdurig gebruik zal de gebruiker enthousiast zijn. De 
materialen die in de S-2 worden gebruikt, zijn echter niet alleen onderhevig aan hoge 
ontwerpspecificaties, de robuuste elementen zorgen ook voor langdurig gebruik, zelfs in 
bijzonder veeleisende omgevingen.
Om bijzonder lange werktijden zonder onderbrekingen te garanderen, is het energiebeheer 
aangepast aan de krachtige motor en de Bluetooth interface - een eigenschap die vaak 
wordt verwaarloosd in andere BT scanners. Intelligent geoptimaliseerd, de operator is 
gegarandeerd tot tien uur continu gebruik met hoge scanvolumes zonder te worden 
opgehouden door onderbrekingen.

• Draadloze barcodescanner met Bluetooth interface
• High Performance Linear Imager - Vastleggen met hoge snelheid van 1D- en GS1-barcodes
• Groot geheugen voor maximaal 32.000 scans in batchmodus
• Tot 90 m datatransmissie - topbereik dankzij Bluetooth klasse 2
• Inclusief transferstation - flexibel inzetbaar als hand- en presentatiescanner

Technische specificaties

Producent VALUE

Produkt groep Barcodescanner

Produkt type Barcode Scanner

Kleur zwart

Leveringsomvang Scanner, USB interfacekabel, powerpack, cd met alle drivers 
en uitgebreide documentatie, houder

Scanmodule Imager

Data overdracht Draadloos Bluetooth

Aansluiting PC Via USB

Leesbare code 1D, Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, GS1 Databar (RSS), 
Industrieel 2 van 5, Interleave 2 van 5, Italiaanse en Franse 
Pharmacodes, Matrix 2 van 5, MSI, Plessey, RSS14, Telepen, 
UPC/EAN /GS1-128 en nog veel meer

Scan-Snelheid 200 scans / seconde; 200 decoderingen / seconde



Signalering optisch en akoestiek

Materiaal (Behuizing) Kunststof

Kleur (Behuizing) zwart

Aktievering

Programmeerbaar ja

Technische 
bijzonderheden

Installatie met Windows-gebaseerde Metapace ScanMaster-
software (meegeleverd), via directe verbinding of geprinte 
barcodes

Gewicht 177 g


