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QUICKSCAN™ LITE QW2100

CARACTERÍSTICAS APLICAÇÕES NA INDÚSTRIA

MULTIUSO PARA DIFERENTES 
APLICAÇÕES
O gerador de imagens lineares QuickScan 
Lite QW2100 é um produto de nível 
básico criado especificamente para 
leitura de códigos de barras longos e 
truncados que são comuns em alguns 
lugares do mundo.  Ele é perfeito para 
utilização em varejo, manufatura leve, 
processamento de documentos/faturas 
e ambientes bancários/financeiros.  
O gerador de imagens QW2100 é 
pequeno, leve e seu design ergonômico 
é confortável de usar durante operações 
diárias.  Ele oferece desempenho de 
leitura rápido em códigos de barras 1D 
mais comuns e apresenta um ângulo 
amplo de leitura com uma linha com 
maior extensão de leitura que é perfeita 
para capturar códigos de barras mais 
longos e largos, geralmente encontrados 
em faturas e utilizados por fabricantes 
de peças eletrônicas.  Além disso, a 
linha de leitura é mais estreita e mais 
luminosa, permitindo que os usuários 
façam a leitura em ângulos amplos, sem 
ter que aumentar a distância de leitura. 
O gerador de imagens QW2100 está 
disponível em duas opções de interface: 
USB ou decodificador de teclado/RS-232 
e inclui várias opções de embalagem 
para que possam ser solicitadas apenas 
como scanner ou como um kit equipado 
com scanner, cabo e suporte para 
facilitar opções de leitura fixa.    
SUPORTE VERSÁTIL
Um suporte especialmente projetado 
foi criado para o gerador de imagens 
QW2100 que é leve, articulável para usar 
no lugar de um suporte fixo e também 
possui “cabeça inclinável” para várias 
configurações de ângulo. 

• Ângulo amplo de leitura
• Linha mais fina como laser e maior extensão 

de leitura
• Ponto verde para feedback de boa leitura 

patenteado pela Datalogic
• Duas opções de interface: USB ou Decodificador 

de teclado/RS-232
• Feito com revestimento de borracha para 

proteger o gerador de imagens em caso de 
queda

• Suporte compacto e de posição múltipla
• Classificação de Vedação de Água e Particular: 

IP42
• Resistência a quedas até 1,5 m
• Utiliza os mesmos cabos e fontes de 

alimentação dos produtos QuickScan atuais
• Embalagem de grande volume disponível (10 

scanners/caixa)
• Kits Certificados USB Disponíveis
• Remote Host Download  reduz custos de 

serviços e melhora operações   (somente 
modelos –RM)

• 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
• Industria Leve
• Processamento de Documentos/

Contas
• Ambientes Bancarios/Financeiros
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CAPACIDADE DE DECODIFICAÇÃO
1D / CÓDIGOS LINEARES Autodiscriminação de todos códigos padrão 1D, 

incluindo códigos lineares GS1 DataBar™.
CÓDIGOS POSTAIS China Post
STACKED CODES EAN/JAN Composites; GS1 DataBar Composites;  

GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar 
Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional

ELÉTRICO
CORRENTE Em Espera / Inativo: <180 mA @ 5 VDC
 Em Ooperação (Típico): <25 mA @ 5 VDC  

Modo de espera: 
 USB Suspend (QW2120): <2 mA @ 5 VDC 

Modo de economia de energia (QW2170): 
 <6 mA @ 5 VDC

TENSÃO DE ENTRADA 5 VDC +/- 0.5 V

AMBIENTAL
LUZ AMBIENTE 0 a 120.000 lux
RESISTÊNCIA À QUEDAS Suporta quedas repetidas de até 1,5 m / 5,0 ft 

em uma superfície de concreto
PROTEÇÃO ESD (DISCARGA PELO AR) 16 kV
UMIDADE (NÃO CONDENSADO) 5 - 95%
SELAGEM DE PARTÍCULAS E ÁGUA IP42
TEMPERATURA Operação: 0 a 50 °C / 32 a 122 °F
 Armazenagem / Transporte: -40 a 70 °C /  

-40 a 158 °F

INTERFACES   
INTERFACES  QW2120-BK: USB  

QW2170-BK: RS-232 / Teclado 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
CORES DISPONÍVEIS Preto
DIMENSÕES 17,0 x 6,5 x 7,0 cm / 6,7 x 2,5 x 2,7 in
PESO 119,0 g / 4,2 oz

PERFORMANCE
FONTE DE LUZ LED de vermelho 610-650 nm
PROPORÇÃO DE CONTRASTE DE 
IMPRESSÃO (MÍNIMO) 25%
TAXA DE LEITURA (MAXIMA) 400 leit./seg.
ÄNGULO DE LEITURA Pitch: +/- 65°; Roll (Tilt): +/- 45°;  

Skew (Yaw): +/- 70°
INDICADORES DE LEITURA Sonoro (Tom Ajustável); Sinalização de Boa 

Leitura Datalogic Green Spot; LED de Boa Leitura; 
Boa Transmissão

RESOLUÇÃO (MÁXIMA) 0,102 mm / 4 mils (1D Codes)
CAMPO DE VISÃO 56° +/- 2°

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.
 5 mils : 2,5 a 15,0 cm / 1,0 a 6,0 in
 7,5 mils : 0 a 24,0 cm / 0 a 9,4 in
 10 mils: 0 a 35,0 cm / 0 a 13,8 in
 13 mils: 0 a 40,0 cm / 0 a 15,7 in
 20 mils: 0 a 60,0 cm / 0 a 23,6 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
DATALOGIC ALADDIN™ O programa da configuração Datalogic Aladdin 

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

download sem custo.
 Utilitário OPOS está disponível para download 

sem custo.
REMOTE HOST DOWNLOAD Reduz custos de serviços e melhora operações 

(somente modelos –RM)

GARANTIA   
GARANTIA   3 anos
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QUICKSCAN™ LITE QW2100

Suportes / Stands
• STD-QW20-BK  Holder/Suporte, Preto


