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MAGELLAN™ 9800i

RECURSOS PREVENÇÃO DE PERDAS

O PODER DA IMAGEM
O leitor/balança Magellan™ 9800i define 
uma nova classe de leitores de código 
de barras de alto desempenho para 
um mercado global.  Com geradores de 
imagens digitais em todas os planos, 
o leitor 9800i é o primeiro leitor capaz 
de ler códigos de barras em 1D e 2D 
da mesma forma, sem necessidade da 
orientação do item pelo caixa.
O novo design surpreendente melhora 
a ergonomia com sua janela vertical 
de altura reduzida, o que permite o 
reposicionamento de PDVs ou terminais 
de tela de toque de autoatendimento; 
terminais de pagamento e impressoras, 
etc. O auto- falante centralizado 
oferece retorno de áudio com arquivos 
.wav para maior fidelidade.  A grande 
janela horizontal é ergonomicamente 
posicionada tanto para operadores de  
caixas sentados como em pé.
MELHORANDO A EXPERIÊNCIA DO 
CLIENTE
Um dispositivo integrado de leitura 
móvel direcionado ao cliente permite que 
os varejistas se envolvam facilmente 
com o comércio móvel.  Isso elimina 
a necessidade de um leitor, fonte de 
alimentação, tomada, cabo de interface, 
porta de PDV e hardware de montagem 
adicionais.  O cliente pode ler códigos 
de barra a partir da tela de seu celular 
ou cupons de papel enquanto o caixa 
continua a ler itens regulares em 
paralelo, resultando em uma redução 
significativa do tempo de transação total.
PREVENÇÃO DE PERDAS
A diminuição da retração é uma das 
maiores preocupações de varejistas e 
o leitor Magellan 9800i possui recursos 
importantes criados para diminuir a 
retração no PDV.  
RECURSOS CORPORATIVOS
O Gerenciamento Remoto é compatível 
com OPOS, JavaPOS, IBM™ Director e 
Wavelink™ Avalanche.  Mais capacidades 
estão disponíveis com os recursos de 
valor agregado inclusos em cada leitor 
Magellan.

• Geração avançada de imagens digitais em todos 
os visores de leitura

• Leitura sem pausa de códigos 1D e 2D em todos 
os planos, com confirmação por áudio e visual, 
para uma leitura rápida e ininterrupta 

• Leitor opcional de - cima para baixo -  agrega 
um campo de visão amplo superior, além de um 
dispositivo leitor móvel voltado ao cliente

• O maior prato de balança da linha All-Weighs™ 
permite uma pesagem de items volumosos e 
compridos , de forma precisa e sem esforço

• A tecnologia do Sistema de Monitoramento/
Prevenção de Retração ScaleSentry™ reduz 
perdas de itens volumosos colocados fora da 
superfície de pesagem

• Janela vertical de altura baixa que permite 
acessibilidade e flexibilidade no layout do caixa

• Porta de comunicação de serviço acessível 
na parte superior que permite que o produto 
fique no balcão para a maioria das chamadas 
de serviço (incluindo upgrades de software), 
reduzindo os custos de serviços e recalibração 
da balança

• Tecnologia de iluminação inteligente Illumix™ 
criada para a geração de imagens digitais no 
varejo.

Prato de Pesagem All-Weighs™
• O formato do prato de pesagem 

All-Weighs fornece uma alternativa 
superfície em cima do prato de 
pesagem, permitindo que o usuário 
apoie o  produto que é muito 
grande para caber no prato.

ScaleSentry™
• Monitora os dois lados principais 

do prato de pesagem com um 
feixe infravermelho (invisível) para 
detectar se uma fruta ou produto 
está mal posicionado no prato, 
fazendo com que o item tenha seu 
peso reduzido.

• Frutas ou produtos mal 
posicionados irão interromper o 
feixe infravermelho e disparar um 
alerta para o caixa, evitando que o 
peso seja transmitido para o PDV 
até que o caixa corriga o problema.
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CAPACIDADE DE DECODIFICAÇÃO
1D / CÓDIGOS LINEARES Autodiscriminação de todos códigos padrão 1D, 

incluindo códigos lineares GS1 DataBar™.
STACKED CODES EAN/JAN Composites; GS1 DataBar Composites;  

GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar 
Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; 
MicroPDF417; PDF417; UPC A/E Composites 

CÓDIGOS 2D Aztec Code; Data Matrix; QR Code, Micro QR
ELÉTRICO
NECESSIDADES DE ENERGIA AC Entrada AC: 100 - 240 VAC, 50-60 Hz
 Consumo de Energia:  

Em Operação (Máxima): 12 Watts;  
Em Operação (Nominal): 11 Watts

AMBIENTAL
LUZ AMBIENTE 0-86.080 lux
UMIDADE (NÃO CONDENSADO) 5 - 95%
PROTEÇÃO ESD (DISCARGA PELO AR)  25kV
TEMPERATURA Operação: 10 a 40 °C / 50 a 104 °F
 Armazenagem / Transporte: -40 a 70 °C /  

-40 a 158 °F
INTERFACES
PORTAS AUXILIARES Portas do Controlador de EAS; Sensormatic, 

Interlock; Host de USB energizado (Tipo A) (x2)
MULTI-INTERFACE RS-232 / IBM 46XX / Multi-interface de USB:  

OEM (IBM) USB Plus Power (leitor e balança); 
RS-232 (leitor) / RS-232 (balança); RS-232 (leitor) 
ou cabo único RS-232 (leitor e balança)

CAPACIDADES DE GERENCIAMENTO 
REMOTO  Relatórios de diagnóstico; compatível com WMI 

(OPOS e JavaPOS) e MBeans (JavaPOS)
 Download de host; aceita IBM Director, Wavelink 

Avalanche™ e outras soluções de gerenciamento 
de ERPs

PREVENÇÃO DE PERDAS
PRATO DE BALANÇA ALL-WEIGHS As superfícies do prato de balança horizontal e 

vertical integrado aumentam a área de pesagem 
ativa para uma pesagem precisa de itens 
grandes.

 Sistema de Monitoramento/Prevenção de 
Retração ScaleSentry™; Indicadores audiovisuais 
configuráveis identificam itens colocados fora da 
superfície de pesagem

RECURSOS DE EAS Sensormatic: Tecnologia de Formware 
SmartSentry™ da Datalogic faz interface com o 
Controlador de Desativação de EAS AMB-9010/
IPS da Sensormatic; (AMB-5120)

 Indicadores de boa leitura / status de EAS
RECURSOS OPCIONAIS
TECNOLOGIA DE BALANÇA MAGELLAN Compatibilidade – Balanças Adaptativas: Avery; 

Bizerba; DIGI; Herbert; Mettler Toledo; Shekel
 Peso Máximo Estático: 68,0 kg / 150,0 lb
 Imunidade de Vibração: 4 Parâmetros de Filtros 

Programáveis
BALANÇA DE INTERVALO DUPLO Acréscimo mínimo: Faixa 1: 0,002 kg / 0,005 lb;  

Faixa 2:  0,005 kg / 0,010 lb
 Capacidade da balança: Faixa 1: 0 - 6,0 kg /  

0 - 15,0 lb;  Faixa 2: 6,0 - 15,0 kg / 15,0 - 30,0 lb
BALANÇA DE INTERVALO UNICO Incremento Mínimo: 0,005 kg / 0,010 lb;  

Capacidade da balança:  0 - 15,0 kg / 0 - 30,0 lb

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
DIMENSÕES Profundidade (abaixo da superície do balcão): 

10,6 cm / 4,0 in
 Altura (acima da superfície do balcão):  

6,8 cm / 2,7 in
 Comprimento: Modelo 9801 (pequeno, apenas 

leitor): 35,2 cm / 13,9 in 
 Modelo 9803 (médio, apenas leitor):  

39,9 cm / 15,7 in
 Modelo 9804 (médio, leitor/balança):   

39,9 cm / 15,7 in
 Modelo 9805 (comprido, apenas leitor):  

50,7 cm / 20,0 in 
Modelo 9806 (comprido, leitor/balança):  
50,7 cm / 20,0 in 
Width: 29,2 cm / 11,5 in

OPÇÕES DE VIDRO Vidro Datalogic Clear™: Vidro otimizado de alta 
transmissibilidade para desempenho de geração 
de imagens: Garantia vitalícia 

 Vidro laminado de safira: Garantia vitalícia
INDICADORES Áudio: Falante de 85 dB; tom e volume ajustáveis; 

compatível com arquivos de formato WAV
 Visual: Confirmação de boa leitura para todas 

as superfícies planas de leitura; Zero central da 
balança; evento de ScaleSentry™; status de EAS 
Sensormatic

LEITOR DE CIMA PARA BAIXO (TDR) Construção de alumínio fundido
 Altura: 90ACC0079: 30,5 cm / 12,0 in 

90ACC0085: 17,8 cm / 7,0 in 
Indicadores independentes de ON (ligado) e 
GOOD READ (boa leitura) 

DESEMPENHO DE LEITURA
CAPTURA DE IMAGEM TDR: Formatos de Imagem: BMP, JPEG;  

Greyscale: 256, 16, 2
ILUMINAÇÃO LEDs múltiplos difusos: Orientação e 

comprimento de onda otimizados para conforto 
do olhar

COBERTURA DE LEITURA  Leitura sem pausa de códigos 2D e linear em 
todas as superfícies planas (6 lados mais o 
módulo voltado ao cliente)

SEGURANÇA E NORMAS REGULAMENTARES
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; Conforme com R.E.A.C.H. - EC1907/2006

UTILITÁRIOS 
SCANALYZER™ O software de configuração Scanalyzer On-

Screen Programming (OSP – Programação 
na tela) está disponível para download 
gratuitamente.

OPOS / JAVAPOS Os Utilitários JavaPOS Estão disponíveis para 
download sem custo.

 Utilitário OPOS está disponível para download 
sem custo.

RECURSOS DE VALOR AGREGADO
CASHIER TRAINING™ Identifica hábitos ruins de leitura ao monitorar o 

uso da janela de leitura, detectando orientação 
excessiva de itens; monitora a o peso dinâmico 
para detectar peso excessivo pelo caixa

PRODUCTIVITY INDEX REPORTING™  Captura estatística de dados de etiqueta pelo 
caixa e local; 

 Dados médios para identificar etiquetas difíceis 
de ler

GARANTIA  
GARANTIA  1 ano
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MAGELLAN™ 9800i

• Visor Remoto da Balança – Cabeça Unica • Visor Remoto da Balança – Cabeça Dupla• Top Down Reader (TDR ) 31,5 cm / 12,4 in
• Top Down Reader (TDR ) 22,8 cm / 9,0 in
• Top Down Reader (TDR ) 17,8 cm / 7,0 in 


