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W ofercie NOMA-SYSTEM dostępna jest szeroka gama urządzeń skanujących kody jedno i 
wielowymiarowe. Do najpopularniejszych skanerów sklepowych należą urządzenia zaprezentowane 
poniżej, jednakże ta oferta nie wyczerpuje pełnej gamy dostępnych u nas urządzeń.  Zapraszamy do 
kontaktu. 

 

 

Zebra LS2208 to nowoczesny ręczny laserowy czytnik kodów kreskowych. Czytnik wyposażony jest 
w przycisk wyzwalający odczyt oraz podstawkę do pracy automatycznej. 
Ergonomiczna obudowa zapewnia komfortowa pracę i w połączeniu z 
odpowiednią konstrukcją czytnika sprawia, iż jest on odporny na upadek z 
wysokości 1,5 m. Nowoczesny układ optyczny umożliwia odczyt kodów z 
odległości do 43 cm. Czytnik odczytuje wszystkie najpopularniejsze kody 
jednowymiarowe i kody RSS. Czytnik dostępny jest z najpopularniejszymi 
interfejsami: K/B, RS 232, USB, IBM. 

 

 

 

 

 

Datalogic QS Lite, który przeznaczony jest przede wszystkim dla sklepów spożywczych i 
technicznych, urzędów i instytucji państwowych, a także banków. Błyskawicznie skanuje trudne kody 
1D oraz 2D. Odczyt kodów kreskowych z ekranów urządzeń przenośnych z 
odległości wygodnej dla każdego. Lekka waga, niewielki, ergonomiczny 
kształt zapewniają komfort przy codziennym użytkowaniu. System „green 
spot” potwierdza prawidłowy odczyt bezpośrednio na kodzie, w trybie pracy 
automatycznej na podstawce zielony punkt pozostaje włączony pokazując 
gdzie umieścić kod, który chcemy zeskanować. Norma szczelności IP42 i 
odporność na upadek z wysokości 1,5 m zapewniają trwałość i niezawodność 
czytnika. 

  

 

 

 

 

Magellan 1100i to najmniejszy czytnik z rodziny Magellan. Czytnik został wyposażony w najnowsze 
rozwiązania technologii Imaging. Rezultatem tych ulepszeń jest szybszy odczyt kodów 1D i 2D oraz 

rozszerzone możliwości zapisu obrazów. Inteligentna technologia 
Illumix™ umożliwia odczyt kodów kreskowych z ekranów telefonów 
komórkowy, PDA oraz monitorów komputerowych. Niewielkie rozmiary 
czytnika czynią go idealnym rozwiązaniem do zastosowań oferujących 
ograniczoną ilość miejsca. Opcjonalny przycisk umożliwia precyzyjne 
nakierowanie wiązki skanującej na kod, który chcemy odczytać, a 
system Green Spot potwierdza odczyt kodu bezpośrednio na kodzie 

 

 

 

 



 

Magellan serii 8500 to urządzenie z rodziny czytników zdolnych do odczytu kodu ze wszystkich 6 
ścianek opakowania produktu (tzw. czytnik 360°). Jest to możliwe dzięki podwójnemu układowi 
optycznemu czytnika. Zastosowanie zaawansowanego 
oprogramowania skanującego FirstStrike™ zwiększa wydajność i 
skuteczność odczytu kodów złej jakości. By zwiększyć żywotność 
skanera zastosowano w nim pokrywę ze stali nierdzewnej oraz 
szafirowe utwardzone szkło. Czytnik może być wyposażony w 
wagę elektroniczną, co jest niezwykle cenną zaletą w sytuacji, gdy 
w boksie kasowym mamy ograniczoną ilość miejsca by umieścić w 
nim czytnik i wagę jako oddzielne urządzenia. Opcjonalnie czytnik 
współpracuje z systemem EAS. Czytnik występuje w trzech 
wersjach różniących się wielkością (czytnik krótki lub długi). 
Czytnik długi może być w wersji z wbudowaną wagą. 

 

 

 

Przemysłowy czytniki PowerScan PM9500 oferują odczyt kodów 1D i 2D, oraz mobilność dzięki 
komunikacji bezprzewodowej Datalogic STAR Cordless System. Układ optyczny wysokiej rozdzielczości 

Mega-Pixel zapewnia wysoką wydajność w przemysłowych 
zastosowaniach. Czytnik oferowany jest w 2 wersjach układu 
optycznego: Standard Range i High Performance do odczytu 
kodów o typowych parametrach (odpowiednio dla średniej i 
wysokiej rozdzielczości kodów) . Opcjonalny wyświetlacz 
i klawiatura umożliwiają przekazanie użytkownikowi informacji 
takich jak czas czy stan baterii. Mechanika czytnika PowerScan 
PM9500 została zaprojektowana i wykonana do wytrzymania 
ekstremalnych warunków środowiska pracy przy jednoczesnym 
zachowaniu ciągłości i jakości pracy. Ergonomiczna i lekka 
obudowa zapewnia komfort nawet podczas intensywnej pracy. 
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