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MAGELLAN™ 800i

CARACTERÍSTICAS APLICAÇÕES NA INDÚSTRIA

CAPACIDADE DE LEITURA DE CÓDIGOS  
DE BARRAS 1D E 2D
O Magellan™ 800i, leitor de código de 
barras omnidirecional de apresentação, 
é uma ferramenta versátil de captura de 
dados e de elevado desempenho para 
várias aplicações. Este dispositivo usa 
a mais recente tecnologia de captura 
de imagens da Datalogic ADC para 
providenciar uma leitura intuitiva e 
de rápido desempenho em códigos de 
barras de 1D e 2D, assim como suportar 
características mais avançadas como 
captura de imagem e desativação da 
Tags EAS (alarme anti-furto). Apesar de 
seu pequeno tamanho, o leitor Magellan 
800i fornece uma confiabilidade e 
desempenho excelentes, juntamente com 
um conjunto abrangente de recursos para 
fornecer excelente valor em praticamente 
qualquer sistema de coleta de dados.

TECNOLOGIA ILLUMIX™
O leitor Magellan 800i usa a tecnologia 
de iluminação inteligente Illumix™, 
no sentido de otimizar os níveis de 
iluminação para ler automaticamente os 
códigos de barras em celulares e para 
capturar imagens. A tecnologia Illumix 
também fornece uma tolerância incrível 
ao movimento, muito superior à maioria 
das outras soluções de leitores 2D, 
permitindo as técnicas de leitura do estilo 
'passagem do código' e 'apresentação'.

SCANNER PEQUENO E COMPACTO
Quando o espaço é limitado, mas é 
necessário um elevado desempenho, 
tudo o que o que você necessita é do 
Magellan 800i. Seu tamanho e dimensões 
compactos, transformam este dispositivo 
na solução ideal para os locais com um 
espaço reduzido. Seu volume de leitura 
de imagens muito preciso é perfeito 
para a leitura com mãos livres e ajuda a 
reduzir as erros de leituras acidentais de 
itens, provocadas pelas linhas dispersas 
do laser, aumentando a produtividade e a 
satisfação do cliente. Para itens grandes 
ou com um tamanho irregular, o leitor 
Magellan 800i pode ser facilmente usado 
como leitor de mão graças a seu formato 
pequeno e ergonômico.

• Elevado desempenho em códigos 1D e 2D 
(opcional) aumentando a produtividade

• Potente recurso avançado de edição de dados, 
para customizar o envio da informação

• Ausência de partes móveis para uma maior 
confiabilidade

• A tecnologia de iluminação inteligente Illumix™ 
detecta automaticamente códigos de barras a 
partir de celulares, laptops ou PDAs

• O design compacto e ergonômico é ideal para 
operação de mãos livres ou como leitor de mão

• Ocupa pouco espaço para uma fácil instalação 
em aplicações com limites de espaço

• Volume de leitura de imagens preciso elimina 
leitura indesejadas, provocadas pelas linhas 
dispersas do laser

• Modo de captura de imagem configurável para 
otimizar o tempo de envio para o host

• Compatível com Checkpoint Systems EAS e 
Interlock

• Planos de Serviço EASEOFCARE oferecem 
uma ampla gama de opções de serviços para 
proteger o seu investimento, garantindo 
a máxima produtividade e retorno no 
investimento

• Varejo: Ponto de Venda, 
Capacidades de Mobile Marketing, 
Verificação de idade, Códigos de 
barras 2D 
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CAPACIDADE DE DECODIFICAÇÃO
1D / CÓDIGOS LINEARES Autodiscriminação de todos códigos padrão 1D, 

incluindo códigos lineares GS1 DataBar™.
CÓDIGOS 2D Aztec Code; Data Matrix; MaxiCode; QR Code
STACKED CODES GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar 

Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; 
MicroPDF417; PDF417

ELÉTRICO
CORRENTE Em Espera / Inativo: < 250 mA
 Em Ooperação (Típico): < 350 mA
TENSÃO DE ENTRADA 5 VDC (+/- 10%)

AMBIENTAL
LUZ AMBIENTE Ambiente Externo: 0 a 86.000 lux
 Ambiente Interno: 0 a 6.000 lux
PROTEÇÃO ESD (DISCARGA PELO AR) 20 kV
RESISTÊNCIA À QUEDAS Suporta quedas repetidas de até 1,2 m / 4,0 ft 

em uma superfície de concreto
SELAGEM DE PARTÍCULAS E ÁGUA IP52
TEMPERATURA Armazenagem / Transporte: -40 a 70 °C /  

-40 a 158 °F
 Operação: 0 a 40 °C / 32 a 104 °F
UMIDADE (NÃO CONDENSADO) 5 - 95%

INTERFACES   
INTERFACES   RS-232; USB: OEM USB, USB COM, USB HID 

Keyboard, USB TEC

CARACTERÍSTICAS OPCIONAIS
CARACTERÍSTICAS DE EAS Sensormatic: Reconhecimento de Boa Leitura
 Sistemas Checkpoint: Dispositivo de EAS 

integrado vai trabalhar com modelos 
Counterpoint IX e Evolve D11

CARACTERÍSTICAS DE VALOR AGREGADO Avançado de Edição de Dados; Host Download; 
Relatório de Diagnóstico

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
CORES DISPONÍVEIS Branco; Preto; Outras opções de cores e 

Logotipos Customizados estão disponíveis para 
pedidos com quantidade mínima.

DIMENSÕES 15,1 x 7,6 x 10,9 cm / 5,9 x 3,0 x 4,3 in
PESO 306,2 g / 10,8 oz

PERFORMANCE
ÄNGULO DE LEITURA Inclinação (Yaw): +/- 60°; Passo: +/- 60°;  

Rotação (Tilt): 0 - 360°
CAPTURA DE IMAGEM Opcional: 752 x 480 pixels;  

Formatos de Imagem: JPEG
INDICADORES DE LEITURA LED de Boa Leitura; Sonoro (Tom e Volumes 

Ajustáveis)
PROPORÇÃO DE CONTRASTE 
DE IMPRESSÃO (MÍNIMO) 25%
RESOLUÇÃO (MÁXIMA) 0,130 mm / 5 mils

DISTÂNCIA DE LEITURA
TIPICO PROFUNDIDADE DE CAMPO Distância minima determinada pela largura do 

código e ângulo de leitura.
 Resolução de impressão, contraste, e 

dependência de luz ambiente.
 1D / Linear Codes
 5 mils: 0 a 2,5 cm / 0 a 1,0 in
 7,5 mils: 0 a 8,2 cm / 0 a 3,2 in 

10 mils: 0 a 12,7 cm / 0 a 5,0 in
 13 mils UPC: 0 a 15,2 cm / 0 a 6,0 in
 2D Codes
 6,6 mils PDF417: 0 a 7,6 cm / 0 a 3,0 in 

10 mils Data Matrix: 0,6 a 3,1 cm / 0,2 a 1,2 in
 10 mils PDF417: 0 a 12,7 cm / 0 a 5,0 in
 15 mils PDF417: 0 a 15,2 cm / 0 a 6,0 in
 24 mils Data Matrix: 0 a 12,7 cm / 0 a 5,0 in
 
SEGURANÇA E REGULAMENTAÇÃO
APROVAÇÕES DA AGÊNCIA O guia de referência rápida para este produto 

pode ser referido para uma lista completa de 
certifica.

 O produto encontra a segurança e aprovações 
regulamentares necessárias para seu uso 
pretendido.

CONFORMIDADE AMBIENTAL Conforme com China RoHS;  
Conforme com EU RoHS

UTILITÁRIOS
MAGELLAN™ OSP O software de configuração Magellan está 

disponível para download gratuitamente.
OPOS / JAVAPOS Os Utilitários JavaPOS Estão disponíveis para 

download sem custo.
 Utilitário OPOS está disponível para download 

sem custo.
REMOTE HOST DOWNLOAD Custos de serviço mais baixos e operações 

aprimoradas.

GARANTIA   
GARANTIA  3-Year Factory Warranty
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MAGELLAN™ 800i

Suporte integrado inclina a ângulos de  +60 
º / -15 º para otimizar a leitura

Base pode ser fixada a um balcão ou 
na parede para aplicações fixas


