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OPIS I FUNKCJE
CipherLab serii 9700 to niezawodne urządzenie o zwartej, odpornej na uszkodzenia 
obudowie. Teraz również w wersji z systemem Android 6.0.Doskonale sprawdza się w 
takich środowiskach jak magazyn czy produkcja. Wymienne moduły skanujące 
umożliwiają dostosowanie urządzenia do aktualnych potrzeb użytkownika. Opcjonalny 
uchwyt pistoletowy poprawia ergonomię pracy. Norma szczelności IP65. 
Dostępne są modele ze skanerem kodów 1D (laserowy), 2D (Imager) standard oraz 
dalekiego zasięgu. Możliwość komunikacji bezprzewodowej w standardzie 802.11 a/b/g/n 
oraz 13 godzinny czas pracy na jednej baterii sprawiają, że może być idealnym 
narzędziem dla wymagającego klienta. 
Dostępne akcesoria: 4 stanowiskowy dok Ethernet, dok komunikacyjny, 4 stanowiskowa 
ładowarka akumulatorów, uchwyt pistoletowy.

Najważniejsze cechy:

• system operacyjny Android 6.0
• duży wyświetlacz o przekątnej 3,5 cala
• komunikacja bezprzewodowa: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac dual band; Bluetooth Class II, 
V2.1 With Enhanced Data Rate (EDR)
• komunikacja USB
• norma szczelności IP65, odporność na upadek z wysokości 1,8 m
• opcjonalny uchwyt pistoletowy

Akcesoria :

• uchwyt pistoletowy
• dok komunikacyjno-ładujący
• ładowarka samochodowa
• ładowarka akumulatorów 4-miejscowa
• dok ethernet 4-miejscowy



DANE TECHNICZNE

Czytnik kodów kreskowych
Laser / imager 2D (opcja) / laser dalekiego zasięgu (opcja) / imager 2D 
dalekiego zasięgu (opcja)

Zakres odczytu b.d.

Procesor Cortex A53 Octa-Core up to 2.0 GHz

Pamięć programu (FLASH) 16 GB

Pamięć danych (RAM) 2 GB

Wyświetlacz 3,5'QVGA, dotykowy rezystancyjny, kolorowy z podświetleniem

Klawiatura 30 klawiszy / 38 klawiszy (opcja) / 53 klawisze (opcja)

Komunikacja
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac dual band Bluetooth® Class II, V4.1 dual mode, V2.1 
with Enhanced Data Rate (EDR)

Waga 447g (3600 mAh) / 478g (5400 mAh)

Wymiary 214 x 87 x 47mm

Bezpieczny upadek z 1,8m

Temperatura pracy od -20°C do 50°C

Dop. wilgotność otoczenia 10% - 90% bez kondensacji

Zasilanie Akumulator Li-Ion 3,7V 3600 mAh / Akumulator Li-Ion 3,7V 5400 mAh (opcja)

Odczytywane kody kreskowe wszystkie standardowe kody kreskowe 1D i 2D (opcja)

Programowanie
Cipherlab C++ /.NET, SDK to Support Microsoft® Visual Studio 2005, 
Microsoft® Visual Studio 2008

Wyposażenie standardowe terminal, zasilacz, akumulator Li-Io, kabel zasilająco komunikacyjny, rysik


