
A KORÁBBI MODELLEK 
LEGJOBB TULAJDONSÁGAIT 
EGYESÍTI A DATALOGIC 
LEGÚJABB SZKENNERE

A KERESKEDELMI SZEKTORBAN 
PIACVEZETŐ VÁLLALATOK KÖZT 
SZÁMON TARTOTT DATALOGIC MÁJUS 
ELEJÉN RUKKOLT ELŐ LEGÚJABB 
ESZKÖZÉVEL, A MAGELLAN SZÉRIA 
SORON KÖVETKEZŐ DARABJÁVAL. AZ 
1500I SZKENNER MINDEN OLYAN JÓ 
TULAJDONSÁGOT EGYESÍT 
MAGÁBAN, MELYEKKEL A SOROZAT 
KORÁBBI DARABJAI, AZ 1000I, VAGY A 
9800I MODELLEK RENDELKEZTEK. AZ 
ÚJ MAGELLAN EZEN KÉSZÜLÉKEK 
KÉPALKOTÁSI TULAJDONSÁGAIT 
INNOVATÍV TERVEZÉSSEL ÖTVÖZI 
ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY AZ EGYIK 
LEGERŐSEBB PREZENTÁCIÓS 
SZKENNER LEHESSEN NAPJAINK 
PIACÁN.
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Bemutatkozás

Rólunk
A DigiCode Kft. vonalkód technikai eszközök és segédprogramok fejlesztője. Székhelye Budapesten található, több 
mint 2000 darabos termékkínálatával a közép-európai országokat látja el. Mint egy vevő-centrikus cég, állandóan 
figyeljük vásárlóink igényeit és visszajelzéseit. Ez megteremti az ösztönzést és a lehetőséget, hogy folyamatosan 
tökéletesítgethessük rendszereinket és termékeinket, hogy a legjobb minőségű fogyasztói szoftvereket biztosíthassuk a 
piacon.

Céges küldetés

"Fokozza számítógépes élményeit a munkában, az otthonában, és a szórakozásban." Küldetésünk teljesítésének 
módja, hogy vásárlóink számára egyszerű, hatékony, és könnyen használható eszközöket biztosítsunk és szoftvereket 
tervezzünk, fejlesszünk.

Cégadatok

Adószám: 11885272-2-41
Eu adószám: HU11885272
Bankszámlaszám: 12025000-01167466-00100006
Cégjegyzékszám: 01-09-307420
Székhely: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.
Swift kód: UBRTHUHBXXX
Iban szám: HU18 1202 5000 0116 7466 0010 0006

Elérhetőségeink

Telefonszám: +36 1 700 4460; +36 20 233 2765
Központi e-mail cím: info@digicode.hu
Pénzügy és megrendelés: szamla@digicode.hu
Technikai segítség és szervíz: szerviz@digicode.hu
Iroda: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.

Szerzői jog

A Dokumentum, a Weboldal és a Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A dokumentumban 
található tartalom eltérő megjelölés hiányában a Szolgáltató szellemi tulajdona, illetve annak felhasználására jogosult.

A Weboldalról és a Dokumentumból bármely tartalmat átvenni csak a Szolgáltató Weboldalra való hivatkozással lehet, 
azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti tartalmat, megjelöli a szerzőt és a forrást, azaz a 
Weboldalra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti, azt nem üzletszerűen használja fel.

Online hivatkozások

A cég weboldala (https://www.digicode.hu/)
Szerződési feltételek (https://www.digicode.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek)
Jogi nyilatkozat (https://www.digicode.hu/jogi-nyilatkozat)
A dokumentum Online elérhetősége (https://www.digicode.hu/blog/a-korabbi-modellek-legjobb-tulajdonsagit-egyesiti-a-
datalogic-legujabb-szkennere-bp136)
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A KORÁBBI MODELLEK LEGJOBB 
TULAJDONSÁGAIT EGYESÍTI A DATALOGIC 
LEGÚJABB SZKENNERE

A kereskedelmi szektorban piacvezető vállalatok közt számon tartott Datalogic május elején rukkolt elő legújabb 
eszközével, a Magellan széria soron következő darabjával. 

Az 1500i szkenner minden olyan jó tulajdonságot egyesít magában, melyekkel a sorozat korábbi darabjai, az 1000i, 
vagy a 9800i modellek rendelkeztek. Az új Magellan ezen készülékek képalkotási tulajdonságait innovatív tervezéssel 
ötvözi annak érdekében, hogy az egyik legerősebb prezentációs szkenner lehessen napjaink piacán.

Asztali és kézi megoldás egyben
A Magellan 1500i egyik legnagyobb előnye, hogy a legtöbb szkennerrel ellentétben egyszerre használható hordozható, 
valamint asztali leolvasóként is, ezáltal pedig a mobilitást igénylő feladatok megoldására sincs szükségünk külön 
hordozható terminál használatára. A túl nagy, vagy túl nehezen leolvasható árucikkek könnyedén szkennelhetővé 
válnak a kasszánál, ezáltal pedig rengeteg idő spórolható meg és fordítható produktív feladatok elvégzésére.

Az eszköz ráadásul automatikusan érzékeli a helyzetváltozást, és a Motionix technológiának köszönhetően azonnal 
reagál a mozgásra. Az érzékelés után aktiválja a kézi használatra alkalmas, LED-es leolvasót, így nincs szükség az 
asztali illetve mobil módok manuális kiválasztására sem, ami szintén leegyszerűsíti és felgyorsítja a Magellan 1500i-vel 
végzett munkafolyamatot.

Saját elődeinél is produktívabb

A Datalogic új szkennere egyaránt alkalmas 1D-s, valamint 2D-s vonalkódok bevitelére, és a korábban nehezen 
olvasható, fényes vagy tükröződő, esetleg sérült felületekről is zökkenőmentesen tudja leolvasni a vásárlás során 
szükséges információkat. A Magellan 1500i ezen felül a Digimarc vonalkódok szkennelésére is alkalmazható. 

A Digimarc egy olyan, szabad szemmel nem látható kódfajtát jelent, mely a termékcsomagoláson több helyen is 
elhelyezhető, ilyen módon pedig a kasszásoknak a kódok leolvasásánál nem kell azzal törődniük, hogy megfelelően 
pozícionálják az olvasófej előtt az adott terméket.

Mindezen újítások és innovatív megoldások mellett a Magellan 1500i a leolvasási távolságot is megnöveli elődeihez 
képest, és immár akár 25 cm messziről is képesek lehetünk egy adott termék vonalkódjának hatékony bevitelére. 

A Magellan 1500i használatával mindig gyorsan haladhat a sor a pénztárnál, hiszen a hagyományos vonalkód 
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olvasókkal ellentétben a Datalogic új prezentációs szkennerével a termékek pozicionálására, valamint a LED-es 
olvasóhoz való közelségre is jóval kevesebb figyelmet kell fordítania a felhasználóknak.
Nem csak a kereskedelem terén hasznos 

A Datalogic legújabb fejlesztése a kis- és nagykereskedelem mellett minden olyan területen kiváló megoldást jelent, 
ahol a mindennapi munka gördülékeny menetéhez szükséges lehet a vonalkódok alkalmazása. 

A Magallan 1500i gyakorlatilag bármilyen felületről hatékonyan képes leolvasni a kódokat, legyen szó akár nyomtatott 
címkékről, mobileszközön bemutatott QR-kódokról, vagy akár áttetsző, esetleg tükröződő felületekről. Az egyszerre 
asztali és kézi terminálként használható 1500i a logisztikai, rendezvényszervezéssel, vagy egyéb, széles körű 
szolgáltatásokkal foglalkozó cégek számára is megbízható és hatékony megoldást jelent a vonalkódos technológia 
integrálására és kezelésére. Minőségét pedig szavatolják a korábbi Datalogic termékek, melyek napjainkban szintúgy 
megállják a helyüket a piacon, mint bármelyik újabb, modernebb konstrukció.
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