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HEMEN
İZLETAMAMEN GELİŞTİRİLMİŞ FONKSİYONLAR

Değiştirilebilir
Batarya

Değiştirilebilir
Trigger

400mAh
& 600mAh

Sağ ve sol el için
rahat kullanım

Daha Büyük Tetik
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Perakendeden
Depoya Yönetimine

GENERALSCAN
her zaman sizinle
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Sınıfının en iyisi 1D tarayıcı arıyorsanız, onu buldunuz. 

GS R1120, son teknoloji 1D tarama performansı ve 

tarama aralığı ile sağlam bir şekilde yapılandırılmıştır.

Kullanıcılar, yakın temasta ve 15ft/4,5m'ye kadar (bu 

sınıftaki en geniş çalışma aralığı) barkodları tarayabilir.

Değiştirilebilir Batarya

Değiştirilebilir Trigger

NFC

TYPE-C

GS R1120
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Laser Short Range

Daha fazlası
için
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66.4mm(L)×34.7mm(W)×25.3mm(D)
2.62in.(L)×1.37in.(W)×1.0in.(D)
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Değiştirilebilir Batarya

Değiştirilebilir Trigger

NFC

TYPE-C

GS R1521, üretkenliği düşük maliyetli bir şekilde artıran, 

küçük, hafif, eller serbest bir 2D giyilebilir halka tarayıcı 

için en iyi seçiminizdir.

GS R1521

Kötü yazdırılmış ve ekrandaki barkodların okunmasını 

destekleyen ve oldukça yoğun tarama iş yükünü üstle-

nebilen kompakt, güvenilir, giyilebilir bir tarayıcı.

Imager Short Range

GS R1522 Imager Short Range

Daha fazlası
için
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64.8mm(L)×34.5mm(W)×24.7mm(D)
2.56in.(L)×1.36in.(W)×0.97in.(D)
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Değiştirilebilir Batarya

Değiştirilebilir Trigger

NFC

TYPE-C

2D giyilebilir bir tarayıcı olan GS R3520, sezgisel 
aydınlatma alanı ve LED hede�eyici ile basılı ve mobil 
barkodlarda yüksek performanslı tarama sağlayan 
kurumsal sınıf dayanıklılık ile harika bir kullanıcı 
deneyimi sunar.

GS R3520

GS R3521, taramayı işlevsel olarak ve genel boyutu 

mükemmel bir şekilde dengeleyen yüksek kaliteli 

optik bileşenler sayesinde kanıtlanmış tarama perfor-

mansına sahip, güvenilir bir 2D giyilebilir tarayıcıdır.

GS R3521

Imager Middle-Short Range

Imager Middle-Short Range

Daha fazlası
için
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Değiştirilebilir Batarya

Değiştirilebilir Trigger
NFC

TYPE-C

Bu, neredeyse tüm 1D veya 2D barkodları yakın temastan 
24 inç/60 cm'den daha uzağa milisaniyeler içinde yakala-
yan HER ZAMAN DAHA HIZLI barkod yakalama sağlar. Çok 
sayıda barkodun yanı sıra büyük barkodların da yakından 
okunmasını sağlayan geniş bir görüş alanına sahiptir.

GS R5520

GS R5521
İster tarayıcı ister barkod hareket halinde olsun, çalışanların 
barkodları hızla yakalamasına izin verin. 24 inç/60 cm'den 
daha uzaktaki barkodları yakalayabilen olağanüstü çalışma 
aralığına sahiptir. 

Bu, 1D ve 2D barkodlardan fotoğra�ara ve tamamen arana-
bilir ve düzenlenebilir legal, letter, A4 ve A5 belgelere kadar 
akla gelebilecek her türlü veri üzerinde benzersiz perfor-
mans sağlar. Çalışma aralığı 20 fit/6 m'den daha fazla geniş-
letilir.

GS R5522

Bu, daha yüksek performans ve güvenilirlik sağlar ve daha 
yüksek hacimli uygulama gereksinimlerini karşılamak için 
artan barkod tarama hızlarına olanak tanır. Hareketli 
barkodları okuyabilir, tarama hızının ve üretkenliğin 
artmasını sağlar.

GS R5523 Imager Middle-Long Range

Imager Middle-Long Range

Imager Middle-Long Range

Imager Middle-Long Range

Daha fazlası
için En kompakt, en sağlam tasarım

ve sınıfının en iyi dayanıklılığı ile.
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Sorunsuz iş akışlarını mümkün kılın

RUGLOVE

Uzun tetik yaşam döngüsü

Dayanıklı malzeme aşınmaya 

karşı dayanıklıdır

Çalışanlar tarayıcıları paylaşabilir

bu hünerli eldivenle

Her GS Ring Tarayıcı için geçerlidir

İki elle çalıştırma

Hafif, ergonomik sağlar

konfor ve operasyonel kolaylık



THUMBUTTON
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Uzun tetik yaşam döngüsü

Dayanıklı malzeme aşınmaya 

karşı dayanıklıdır

Çalışanlar tarayıcıları paylaşabilir

bu hünerli eldivenle
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Daha sağlam ve dayanıklı

Tüm GS bataryaları için kullanılabilir.Batarya Şarj Cihazı
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AKSESUARLAR
DİĞER
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Tianjin
İstanbul

Heinsberg

New Jersey

Mexico City

GERMANYUSA
Generalscan Inc.
200 Buckelew Ave, 
Jamesburg,  NJ, 08831
+1 1469583-7367

Generalscan Electronics GmbH
Heinrich-Koulen-Weg 3,
52525 Heinsberg Germany
+49 24529892299

CHINA
Generalscan Electronics Limited
Room A608,6 Floor, Building 3, 
Ya Di Science Park, He Tai Road, 
BaiYun District , Guangzhou , 
+86 022 58171186 

Generalscan Elektronik Limited
Fatih Sultan Mehmet, 34771
Ümraniye/İstanbul
Relux RSO 7th floor, 43
+905461001777

TURKEY
Calzada de la Virgen #135-B 
Col. Avante. Del. Coyoacán, 
04460 CDMX. México
+52 55 6805 3384 

MEXICO

Scan mobile world, decode creative future

sales@generalscan.cloud

CONTACT US

CONTACT US


