
IPARI DATALOGIC POWERSCAN 
VONALKÓD OLVASÓ CSALÁD ÚJ 
TAGJA

A DATALOGIC KIBŐVÍTI A 
POWERSCAN TERMÉKCSALÁDOT AZ 
ÚJ POWERSCAN 9100 LINEÁRIS 
IMAGEREKKEL. AZ ÚJ TECHNOLÓGIA 
ÉS A TERMÉK MEGBÍZHATÓSÁGA, 
AMELY INNOVATÍV ZÖLD 
LÉZERSUGARAS RENDSZERT 
BIZTOSÍT, JÓL DEFINIÁLT 
MEGVILÁGÍTÁSI VONALAT HOZ LÉTRE, 
ÉS GARANTÁLJA A LÉZERES 
OLVASÁS JOBB TELJESÍTMÉNYÉT. A 
SZKENNEREK BIZTOSÍTJÁK AZ 
ELVÁRT RAKTÁRI KÖRNYEZETBEN 
SZÜKSÉGES MINŐSÉGET, 
ROBUSZTUSSÁGOT ÉS ERGONÓMIÁT.

Cím: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.
Telefonszám: +36 1 700 4460; +36 20 233 2765
E-mail cím: info@digicode.hu

https://www.digicode.hu/


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/ipari-datalogic-powerscan-9100-vonalkod-olvaso-
bp13)
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IPARI DATALOGIC POWERSCAN VONALKÓD 
OLVASÓ CSALÁD ÚJ TAGJA

A Datalogic kibővíti a PowerScan termékcsaládot az új PowerScan 9100 lineáris imagerekkel. Az új technológia és a 
termék megbízhatósága, amely innovatív zöld lézersugaras rendszert biztosít, jól definiált megvilágítási vonalat hoz 
létre, és garantálja a lézeres olvasás jobb teljesítményét. A szkennerek biztosítják az elvárt raktári környezetben 
szükséges minőséget, robusztusságot és ergonómiát. 
A PowerScan 9100 sorozat tökéletes választás a legkülönfélébb környezetben, például a minőségellenőrzés, az on-line 
leltár, az anyagszedés és a szállítás/beérkeztetés.
Datalogic Powerscan PBT 9100

Tökéletes raktárak és elosztó központok számára: Szállítás és beérkeztetés, raklapkövetés, rendelésfeldolgozás, 
minőség és készletfelügyelet. 

Főbb jellemzők:
- A Datalogic új lineáris imager technológiája 
- Bluetooth 3.0 - First Class
- Datalogic 3GL ™ (három zöld lámpa) és hangos hangjelzés a jól értelmezhető visszajelzéshez 
- Felhasználó által cserélhető lítium-ion akkumulátor 
- Különféle hőmérsékleteken működik 
- Dekódolási képesség max. 2,5 mil 
- Az EASEOFCARE szerviztervek széles választékot kínálnak a beruházások védelmére, biztosítva a maximális 
termelékenységet 

Datalogic Powerscan PD9130

A PD9130-as olvasó ergonómikus alakja és kiegyensúlyozott súlya biztosítja az optimális kezelői kényelmet a 
szkennelési intenzív műveletek során. A zöld szkennelési vonal a kezelő számára a legkényelmesebb és 
legszemkímélőbb megoldás amit valaha a gyártó piacra dobott. 

Főbb jellemzők:
- A Datalogic új lineáris imager technológiája 
- A Datalogic 3GL technológiája többszörös jó értelmezhető visszajelzésre 
- Legfeljebb 2,5 mil kódot olvas 
- Beépített több interfész (RS-232, Keyboard Wedge és USB) 
- Az ergonomikus forma
- A helyszínen cserélhető első védő ablak 
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- Az EASEOFCARE szerviztervek több megoldást kínálnak 3 vagy 5 éves lefedettségre

Felmerülő kérdésekkel vagy árajánlattal kapcsolatban keressen minket bizalommal!
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