
A HONEYWELL VOYAGER 1602G: 
A NAGY TELJESÍTMÉNYŰ ZSEB-
SZKENNER

A VOYAGER-1602 VONALKÓD OLVASÓ 
A MÉRETÉBŐL ADÓDÓAN ELFÉR A 
TENYERÉBEN, MÉGIS MEGFIZETHETŐ 
ÉS NAGY TELJESÍTMÉNYŰ 
SZKENNELÉSI KÉPESSÉGGEL 
RENDELKEZIK. A SZKENNERBE NAGY 
TELJESÍTMÉNYŰ VONALKÓD 
OLVASÁSI TECHNOLÓGIÁT 
ÉPÍTETTEK - EZÁLTAL RUGALMAS 
MUNKÁT TESZ LEHETÕVÉ A 
KISKERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTÉSI 
HELYEKEN ÉS A HELYSZÍNI 
KISZOLGÁLÁSI ALKALMAZÁSOKBAN.

Cím: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.
Telefonszám: +36 1 700 4460; +36 20 233 2765
E-mail cím: info@digicode.hu
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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/honeywell-voyager-1602g-vonalkod-olvaso-bp15)
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A HONEYWELL VOYAGER 1602G: A NAGY 
TELJESÍTMÉNYŰ ZSEB-SZKENNER

A Voyager-1602 vonalkód olvasó a méretéből adódóan elfér a tenyerében, mégis megfizethető és nagy teljesítményű 
szkennelési képességgel rendelkezik. A szkennerbe nagy teljesítményű vonalkód olvasási technológiát építettek - 
ezáltal rugalmas munkát tesz lehetõvé a kiskereskedelmi értékesítési helyeken és a helyszíni kiszolgálási 
alkalmazásokban.

Kis méretének ellenére ez a zseb-szkenner ugyanazt a nagyteljesítményű vonalkód dekódolási motorral rendelkezik, 
amelyet teljes méretű kézi szkennerekben találunk - így egyszerűen átvizsgálhatja az összes 1D és 2D vonalkódot. 
Gyorsan össze kapcsolható Apple iOS, Android, Windows mobileszközzel, szabványos asztali számítógéppel vagy 
mobil adatgyűjtővel, és a vonalkódokat közvetlenül az ügyfelek mobiltelefonjáról is leolvashatja.
A Voyager 1602g zseb-szkenner kiválóan használható különféle mobil alkalmazásokhoz:

Fix értékesítési pont
Mobil értékesítési pont
Készletgazdálkodás
Háttérben / Raktárakban
Az ügyfelek elkötelezettségének tárolása
Nem kereskedelmi szkennelési alkalmazások, például a Salesforce automatizálása

A vonalkód olvasó tulajdonságai és előnyei:

Bluetooth vezeték nélküli technológia
Élvezze a mozgás szabad mozgását akár 10 méter (33 láb)
Omnidirekcionális 1D és 2D vonalkód-beolvasási lehetőségek
Képes olvasni vonalkódok okostelefonok
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