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1D-Barcode scanner model 1300G met kabel 
 
Ergonomische handscanner via kabel vast aan de PC verbonden. Hier heeft u jarenlang plezier van. 

 

Barcodes 1-dimensionaal 

Codabar; Code11; Code39 (incl Paraf); Code93; Code128; EAN/JAN incl Add-On 2 en 5; Code 2 of 5; 
Interleaved 2 of 5; Straight 2 of 5 Industrial; Matrix 2 of 5; UPCA en UPC-E incl Add-On 2 en –5; China 
Postal code; GS1 Databar, 2005 Sunrise/GTIN compliant;  
 
 

Functionaliteit 
Leesafstand tot de barcode: minimaal 3 cm, maximaal 40 cm afhankelijk van de breedte van de 
streepjes. 
Leesbreedte is afhankelijk van dikte streepjes; tot maximaal 27 cm. 
 
Smalste barcode resolutie: 0,077 mm. 
Activering: met knop / trekker; of automatisch (altijd aan). 
Scans per seconde: 270 dus snel werken ! 
Mogelijkheden voor data-formatteren, ook extra voorvoegsel en achtervoegsel. 
 
Aansluiting naar Windows computer, keuze uit diverse kabels:  
 

- USB met USB-A connector,voor Windows; scanner gedraagt zich als een toetsenbord; 

- PS2 Parallel aan het toetsenbord. De barcode komt op de PC alsof het via het toetsenbord is 
ingetypt op de plek waar de cursor staat in het programma wat de focus heeft; connector PS2 
minidin 6pins kabel inclusief  aansluiting PS2 toetsenbord; voor PC's en terminals keyboard 
wedge; 

- RS232 TTL niveau seriële poort; degelijke metalen 9-polig DB9 vrouwtjesconnector met fixeer-
schroefjes; 

- Apple Mac: USB 
 

Lichtbron: LED’s rood; minimale reflectie: 0.3 PCS waarde 
CCD chip: 3648 pixels. 
Handgreep: ergonomische pistoolvorm met trekker. Ook automatisch scannen zonder trekker 
inknijpen is mogelijk. 

 

 
 



 

Copyright/auteursrecht MOXOM     www.moxom.nl    1300G blad 2 

 
 

Stroomverbruik 
Stroom verbruik: piekstroom van 235 mA; standby 86 mA; low power 5 microAmpere. 

 

Diversen 
Afmeting: LxBxH 112 x 79 x 150 mm. Gewicht 160 gram. Werktemperatuur: 0 tot + 50 graden Celsius. 
Opslagtemperatuur –40 tot +80 graden Celsius. 
Vochtigheid (geen condens) in bedrijf 0 –95 % 
Omgevingslicht: maximaal 70.000 lux. 
Schokbestendigheid: 50x vallen tot 1,50 meter op betonnen vloer. Trillingen: 20 tot 300 Hz met piek 
5G. Lengte gladde kabel: 2.5 m. Spanning: 5 Volt dc. 
Behuizing: sterke Polycarbonaat/ABS kunststof UL94V0.  
Fabrieksgarantie: 1 jaar op de scanner; geen op de kabel. 
 

Modellen: 
1: Standaard; 2: High Density ( voor hele kleine barcodes met hele dunne streepjes); 3: PDF417 
 
 

Accessoires  Barcodescanner, model 1300G 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

Artikel: 1300G-Tafelhouder   
Eenvoudige houder, kunststof. Geeft enige bescherming tegen vervuiling van het kijkglaasje als 
u de scanner op tafel legt. 
 

 
Volgende bladzijde 
 
 
Tafelstandaard met metalen staaf. 
De standaard kan versteld worden. 
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