
ÖZELLİK SayfaSı

Symbol DS6700 Serisi 

Verileri ve görüntüleri çok amaçlı tek bir cihazla 
okuyun
Motorola’nın çok yönlü Symbol DS6700 Serisi, 1D ve 2D 
barkod tarayıcı, dijital kamera ve belge tarayıcı işlevlerini 
tek bir cihazda sunar. Çeşitli sektörlerde çok sayıda iş 
gereksinimini karşılamak üzere tasarlanan Symbol DS6700, 
dahili 1,3 megapiksel kamerayı yüksek performanslı tarama 
özellikleri ve üstün dijital görüntüleme teknolojisi ile 
birleştirerek perakende, sağlık, devlet, imalat ve daha pek 
çok alanda çalışan verimliliğini geliştirir ve iş süreçlerini 
düzenler. 

Çalışan verimliliğini geliştirin
DS6700 Serisi, çalışanların verimliliğini en üst düzeye 
çıkarmak için gereken barkodların ilk denemede hızlı ve 
doğru taranmasını sağlar. İster 1D, isterse 2D veya PDF417 
barkodları okutmanız gereksin, Symbol DS6700 Serisi 
gerçek bas-çek barkod okuma özelliği sunar; ürünleri 
tarayıcı penceresine yönlendirmeye gerek kalmaz ve vizör 
görüntünün ilk denemede doğru okunmasına olanak 
verir. Kullanıcılar, sabit ve mobil işlem arasında çabucak, 
kolayca ve güvenle geçiş yapabilirler. Ayrıca seçim listesi 
işlevi, kullanılabilirliği ön ofisten arka ofise genişleterek 
siparişlerin ve daha pek çok şeyin hızla işlenmesine olanak 
verir. 

Kayıt tutma uygulamaları için üstün belge netliği
Metin geliştirme yazılımımız, kayıt tutmayı düzenlemek ve 
kayıt tabanlı dosyaları elektronik dosyalarla değiştirmek 
için gerekli belge netliğini sağlar. Yüksek çözünürlüklü 
kamera ve metin geliştirme yazılımı, el ele vererek ilaç 
reçetelerinden konşimentolara kadar, küçük puntolu 
yazılar dahil olmak üzere okunan belgelerde metin 
görünürlüğü sağlar. Bunun sonucunda, gerçek anlamda 
parmağınızın ucunda olan kritik iş bilgileri, idari ve yasal 
uyumluluk maliyetlerini azaltmaya yardımcı olur.

Üstün yatırım geri dönüşü
Symbol DS6700 Serisi, dijital kameralar, farklı sembolojiler 
için ayrı barkod tarayıcılar gibi ek cihazlar satın alma, 
yönetme ve destekleme gereksinimini ortadan kaldırarak, 
sermaye ve işletim masraflarını azaltır. Yerleştirilecek 
cihazların sayısının azalması, eğitimle ilişkili zaman ve 
maliyetleri önemli ölçüde azaltır ve verimliliği olumlu 
yönde geliştirir. Symbol DS6700 Serisi tarayıcıları uzaktan 
izleme, yerleştirme ve yükseltme becerisi tipik yönetim 
maliyetlerini düşürür. Ayrıca en akıllı cihazlar bile bir destek 
planı gerektirdiğinden, Motorola’nın En Başından Servis Ön 
Değişim Desteği anlaşması, maksimum çalışma süresi ve 
serviste gerçek gönül rahatlığı için bir sonraki işgününde 
yedek cihaz teslimatı sağlar.

El tipi dijital karekod tarayıcı

ÖZELLİKLER

1,3 Megapiksel görüntüleme
Görüntü okuma ve barkod taramayı 
destekleyecek çözünürlüğü sağlar; 
21,6 cm x 27,9 cm (8,5 inç x 11 inç) 
büyüklüğünde belgeleri okumak 
için esneklik sunar.

Başlıca tüm 1D, PDf, postane 
ve 2D sembolojileri için 
destek
Uygulama esnekliği sunar; birden 
çok cihaz gereksinimini ve ilişkili 
maliyetleri ortadan kaldırır

RSM’ye (Uzak Tarayıcı 
yönetimi) Hazır 
Merkezi bir konumdan uzak 
tarayıcı yönetimine olanak 
vererek BT masraflarını ve toplam 
sahip olma maliyetini azaltır

Metin geliştirme teknolojisi
Taranan belgelerde metnin 
okunaklı olmasını sağlar



Symbol DS6700 serisinin kurumunuza nasıl kurumsal 
avantaj sağlayabileceği hakkında daha fazla bilgi için  
www.symbol.com/contact adresinden global iletişim 
dizinimize erişin veya www.symbol.com/ds6700 
adresinden web sitemizi ziyaret edin. 

ÖZELLİK SayfaSı

Symbol DS6700 SeriSi 
el tipi dijital karekod tarayıcı

1,8 m (6 ft) düşürme 
özelliği, gömülü çıkış 
penceresi
maksimum güvenilirlik 
ve çalışma süreleri için 
günlük kullanımın zorlu 
koşullarına dayanacak şekilde 
tasarlanmıştır; kapalı kalma 
süresini ve toplam sahip olma 
maliyetini azaltır.

Birden çok dahili arabirim; 
evrensel kabloyla uyumlu
Kolay kurulum; geleceğe 
yönelik destek — bugünün 
bağlantısı yarının ana 
bilgisayarıyla birlikte çalışabilir

360° çok yönlü tarama; 
geniş çalışma aralığı, lazer 
işaretleme modeli
Kolay kullanım; öğe ile tarayıcıyı 
hizalamaya gerek yoktur; 
neredeyse hiç eğitim gerekmez

İsteğe bağlı sabit 
ıntellistand
Göstermeli taramaya ve sabit 
ve mobil modlar arasında 
otomatik geçişe olanak verir

Symbol DS6700 Serisi Özellikleri
Fiziksel Özellikler

Boyutlar: 6,55 inç Y x 4,72 inç U x 2,82 inç G  
 16,6 cm Y x 11,9 cm U x 7,1 cm G

Ağırlık: 6,4 oz. (182 gr) 

Gerilim ve Akım: 5 +/-%10 VDC, 350 mA 

Renk: Yazar Kasa Beyazı (gösterilmektedir) veya Koyu Gri

Performans Özellikleri

Işık Kaynağı:  İşaretleme: 650 nm lazer diyotu 
Aydınlatma: 630 nm LED

Görüş Alanı: SR - Standart menzil: 34° D x 43° Y 
(Dikey x Yatay) DC - Belge okuma: 35° D x 44° Y  

Dönme/Sapma/Yalpa: SR - Standart menzil: 360°, ±65°, ±60° 
 DC - Belge okuma: 360°, ±65°, ±60° 

Semboloji Kod Okuma Özelliği

1D:  Ekleriyle birlikte UPC/EAN, Code 39, Code 39 Full ASCII, Tri-optic 
Code 39, RSS türevleri, UCC/EAN 128, Code 128, Code 128 Tam 
ASCII, Code 93, Codabar (NW1), Interleaved 2/5, Discrete 2/5, 
MSI, Codell, IATA, Bookland EAN, Code 32

PDF417 (ve Türevleri): PDF417, microPDF417 ve kompozit kodlar

Postane:  ABD Postnet ve Planet, İngiltere, Japonya, Avustralya ve Hollanda 

2D: MaxiCode, DataMatrix (ECC 200) ve QR Code 

Yazdırma Kontrastı: %25 minimum yansıtma   

Hareket Toleransları: Yatay hız: saniyede 12,7 cm (5 inç) 

Desteklenen Arabirimler:  DS6707: RS-232C (Standart, Nixdorf, ICL ve Fujitsu); USB 
(Standart, IBM SurePOS, Macintosh) ve Synapse bağlantısı, 
yukarıdakilerin tümüyle ve standart olmayan birçok arabirimle 
bağlantıyı destekler. 
DS6708: Yukarıdakilerin yanı sıra IBM 468x/469x ve keyboard 
wedge içerir

 Görüntüleme Özellikleri (YALNIZCA DS6707) 

Görüntü (Piksel): 1,3 Megapiksel: 1280 piksel Y x 1024 piksel D

Grafik Biçimi Desteği: Görüntüler Bitmap, Jpeg ve Tiff olarak dışarı aktarılabilir

Görüntü Aktarım Hızı:  USB 1.1: En çok 12 Megabit/saniye 
RS232: En çok 115 KB baud hızı 

Görüntü Aktarım Süresi:  Tipik USB uygulaması, 100 KB sıkıştırılmış JPEG ile yaklaşık 
0,2 saniyedir.

Görüntüleme Mesafesi:   Minimum Mesafe 
(Dikey x Yatay) Belge Boyutları: (Yaklaşık)

 5,4 x 8,6 cm (2 1/8 x 3 3/8 inç) 6,1 cm (2,4 inç)

 10,2 x 15,2 cm (4 x 6 inç) 14,5 cm (5,7 inç)

 12,7 x 17,8 cm (5 x 7 inç) 17,5 cm (6,9 inç)

 21,6 x 28 cm (8 x 11 inç) 30,2 cm (11,9 inç)

  Aralıklar, tarayıcının ucundan itibaren ölçülür ve yalnızca DC 
(Belge Okuma) odağını temel alır. 

* Not: Görüntüleme özellikleri yalnızca DS6707 için geçerlidir. DS6708 görüntü aktarımını 
desteklemez.

Kullanıcı Ortamı

Çalışma Sıcaklığı: 32° - 122°F/0° - 50°C

Depolama Sıcaklığı:  -40° - 158°F/-40° - 70°C

Nem: %5 - %95 yoğuşmasız 

Düşürme Özellikleri:  1,8 m (6 ft) yükseklikten birden çok kez düşmeye dayanıklıdır 

Ortam Aydınlatması Bağışıklığı:  Normal yapay iç mekan ve doğal dış mekan (doğrudan gün ışığı) 
aydınlatmasında çalışabilir.

Yasal

Elektrik Güvenliği:  UL6950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, EN60950-1/IEC60950-1

Lazer Güvenliği:   EN60825-1:1994 +A1: 2002 +A2 :2001, IEC60825-1, 
21CFR1040.10 ve 21CFR1040.11, CDRH Sınıf II, IEC Sınıf 2

EMI/RFI:  FCC Bölüm 15 Sınıf B, ICES-003 Sınıf B, CISPR 22, CISPR 24; 
Elektrikli tıbbi cihaz: EN60601-1-2: 2002

Çevresel: RoHS direktifi 2002/95/EEC ile uyumludur.

Montaj Seçenekleri  Intellistand, ayarlanabilir yükseklik: 12,7–25,4 cm (5–10 inç) 
(Aksesuarlar): ve ayarlanabilir açı: 0°–90° 
 Masaüstü ve duvara monte edilen yuvalar da mevcuttur.

Güç Kaynakları:  Güç kaynakları, ana bilgisayar kablosu üzerinden güç  
sağlamayan uygulamalarda kullanılabilir.

Garanti

Motorola’nın donanım garantisi bildirimindeki koşullara tabi olan Symbol DS6707/8  
 el tipi tarayıcı ürünleri, gönderme tarihinden itibaren işçilik ve malzeme kusurlarına karşı beş (5) 
yıl süreyle garanti altındadır. Tam Motorola donanım ürünü garanti bildirisi için şu adrese gidin: 
http://www.motorola.com/warranty

Parça numarası PSS-DS6700. AbD’de 12/08 tarihinde basılmıştır. moTorolA ve Stil Verilmiş m logosu ile Symbol ve Stil Verilmiş Symbol logosu AbD Patent ve Ticari markalar ofisinde tescil 
edilmiştir. Tüm diğer ürün veya hizmet adları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. ©2008 motorola, inc. Tüm hakları saklıdır. Ülkenizdeki sistem, ürün veya hizmetler ve ayrıntılı bilgi için, lütfen yerel 
motorola ofisi veya İş ortağıyla bağlantı kurun. Özellikler haber verilmeden değiştirilebilir.

alan Derinliği

Etiket yoğunluğu DS6700

SR - Standart Menzil odağı 

Kağıt Etiket İngiliz Metrik

5 mil (Code 39): 2,5 – 10 inç 6,5 – 25,4 cm

13 mil (%100 UPC/eAN): 0,8 – 16,8 inç 2 – 42,7 cm

20 mil (Code 39): 0,7 – 28,3 inç 1,8 – 71 cm

PDF417 (10 mil): 1,9 – 11,8 inç 4,8 – 30 cm 

Datamatrix (10 mil): 2,6 – 12,2 inç 6,6 – 31 cm 

alan Derinliği

Etiket yoğunluğu DS6700

DC – Belge Okuma odağı 

Kağıt Etiket İngiliz Metrik

5 mil (Code 39): 1,1 – 6,5 inç 2,8 – 16,5 cm

13 mil (%100 UPC/eAN): 0,5 – 9,7 inç 1,3 – 24,6 cm

20 mil (Code 39): 0,5 – 15,2 inç 1,3 – 38,6 cm

PDF417 (10 mil): 0,9 – 7 inç 2,3 – 17,8 cm 

Datamatrix (10 mil): 1,1 – 7,5 inç 2,8 – 19,1 cm 
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