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Xenon 1950g 

 

Skaner Honeywell Area Imager Xenon Performance (XP) 1950g przeznaczony jest do handlu 

detalicznego, logistyki, transportu i opieki zdrowotnej. Model Xenon 1950g niezawodnie 

odczytuje nawet wyblakłe i uszkodzone kody kreskowe 1D/2D, także kody pocztowe, 

Digimarc, OCR i DOT (w zależności od konfiguracji). 

 

Honeywell Xenon Performance (XP) 1950g doskonale dopasowuje się do dłoni i jest bardzo 

wytrzymały. Wytrzymuje do 50 upadków z 1,8 m, niezawodnie skanując kody kreskowe, przy 

95% wilgotności i posiada normę szczelności IP41. Skaner daje się łatwo zintegrować ze 

sprzętem komputerowym, ponieważ obsługuje wszystkie popularne interfejsy: USB, keyboard 

wedge, RS232, a także RS485 z obsługą TCGS (IBM) 64XX. 

 
Xenon Performance (XP) jest również dostępny w wersji dla służby zdrowia, z obudową 
odporną na środki dezynfekujące (wersja Xenon 1950h). 
 

 
Zalety skanera: 
 

 Skaner kodów 1D / 2D (odczytuje również kody Digimarc, OCR i DOT (w zależności od 

konfiguracji) 

 Odczytuje uszkodzone i trudne do odczytania kody kreskowe 

 Odporny na uderzenia od 1,8 m, certyfikat IP41 

 Dostępny również w wersji dla służby zdrowia (1950h) 

 Opcjonalny tryb wibracji 

Parametry techniczne skanera Xenon 1950g: 

 

Wzór skanujący: Area Image (1280 x 800 pixel array) 

Szybkość skanowania: do 400 cm/s (157 in/s) dla 13 mil UPC 

Napięcie zasilające: 4,4 – 5,5V DC 

Pobierany prąd: 500 mA (5V DC) 

Temperatura pracy:    od  0  do  +50 °C 

Wilgotność: 0 - 95 % (bez kondensacji pary wodnej) 

Odporność na upadek: Wielokrotny upadek z wysokości 1,8 metra na beton 

Wymiary czytnika: 99 mm x 64 mm x 165 mm 

Masa: 160 g 

Klasa szczelności: IP41 
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Rozpoznawane kody kreskowe:  wszystkie standardowe kody 1D, stacked, 

 kody 2D, PDF, DOT Codes 

 kody pocztowe Postal Digimarc 

 możliwość rozpoznawania znaków OCR 

Dostępne interfejsy: RS232, RS485 (IBM 46xx), Keyboard Wedge, USB 
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