
Čtečka čárových kódů HW-311A
 

 
 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objednací kód – EH02G0022

CCD čtečka Virtuos HW-311A, bezdrátová, základna, černá 
  

• Praktické odolné provedení (test na pád až z 1,5 m) 

• Bezdrátové čtení až na vzdálenost 20 - 150 m – dle 

prostředí (dosah samotného skeneru) 

• Dodáván včetně nabíjecí a vysílací kolébky (základny) 

• Multifunkční kolébka umí obsluhovat i více čteček 

najednou (lze i čtečky rozlišit identifikačním kódem) 

• Nabíjení přímo z USB portu bez nutnosti externího 

napájecího adaptéru 

• Po připojení čtečky k počítači se automaticky aktivuje 

skenování přes USB port 

• Možnost nabíjení přímo kabelem s micro USB konekt. 

• Automatické párování skeneru s kolébkou bez nutnosti 

nastavování v operačním systému připojeného zařízení 

• Po připojení základny k USB portu PC se skenování 

aktivuje automaticky 

• Emulace klávesnice i sériového portu RS-232 – přes 

bezdrátové i kabelové připojení 

• Režim Memory Mode umožňující použít skener pro off-

line sběr dat nebo práci i mimo dosah čtečky 

• Zvýšená citlivost čtení i drobných kódů 3 mil – 0,075mm 

• Extra dlouhý dosah čtení čárového kódu až 0,5 m 

• Čtení všech hlavních druhů čárových kódů, automatická 

detekce snímání kódů při vložení do kolébky 

• Snadné programování pomocí čárových kódů 

• Nabíjení 6-8 h, dlouhá výdrž na baterie – min. 40 000 

čtení na 1 nabití 

> Základní parametry 

Šířka čtecího pole až 250 mm (PCS = 90%) 

Zdroj světla 660 nm červená LED (viditelné světlo) 

Rychlost snímání 300 snímků / s 

Rozlišení 3 mil / 0,075 mm  

Úhel / vzdál. čtení 45°/ 2 - 50 cm 

Snímač / CPU CCD 2500 pixelů / 32bitový procesor 

IP krytí / pádový 
test 

IP30 / testováno z 1,5 m pádem na zem 

Max. okolní světlo 10 000 Lux (fluorescenční) 

Rozhraní bezdrátové 2,4 GHz, 20 - 150 m dle prostředí 
kabelové USB 2.0 a výše (Micro-B konektor) 

Režim emulace klávesnice nebo sériový port SPP 

Podporované OS Windows XP až 11, Linux, Android, Mac… 

Dekódování 
čár. kódů 

Code 39, Full ASCII Code 39, Code 32, Code 128, 
Code 93, Code 11, Codabar/NW7, All UPC/EAN/JAN 
code (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), 
Interleave 2 of 5, STD 2 of 5, Industrial 2 of 5, matrix 
2 of 5, Chinese Postage Code, IATA, MSI/PLESSY, 
Italian Pharm. Code, Telepen… 

Materiál pouzdra ABS + guma 

Rozměry / 
hmotnost 

166 (D) x 66 (Š) x 86 (H) mm / 165 g 

Akumulátor LithiumPolymer 3,7 V / 2000 mAh / 4,63 Wh 

Napájení 5 V ss ±5 % 

Odebíraný proud nabíjení: min. 500 mA – doporuč. 1-2 A, 
provoz: 100-120 mA / klid: 20-30 mA 

Prostředí pracovní teplota: 0 až 50 °C 
skladovací teplota: -26 až 60 °C 
vlhkost: 10 - 90 % (bez kondenzace) 

 

> Specifikace základny 

Rozhraní USB 2.0 a vyšší (Micro-B konektor) 

Materiál pouzdra ABS 

Kmitočet 2,4 GHz (2402 - 2480 MHz) 

Rozměry / hmotn. 85 (Š) x 70 (V) x 125 (H) mm / 120 g 

Prostředí Pracovní teplota: -20 až 70 °C 
Vlhkost: 10 - 90 % (bez kondenzace) 

 


