
EU SOU O NCR REALSCAN 74 
SCANNER/BALANÇA HÍBRIDO
Leitor de código de barras biótico com balança

O NCR RealScan 74 Híbrido foi projetado para fornecer a melhor performance, 
usabilidade e flexibilidade da categoria para varejistas de todo o mundo
Compacto, de perfil baixo, o scanner/balança de alta performance da NCR é ideal para ambientes onde há restrições de 
espaços para os checkouts. Ele lê de forma extremamente rápida os tradicionais códigos de barras 1D dos ítens e também 
os códigos de barras 2D, inclusive quando mostrados pelos dispositivos móveis, tudo por causa da tecnologia híbrida da 
NCR, que juntou os feixes laser com a última tecnologia “imaging”.

Melhora da produtividade do caixa com  
a tecnologia híbrida 
A tecnologia híbrida da NCR permite que tanto o laser 
quanto o “imager” trabalhem em conjunto na leitura 
dos códigos de barras. O scanner envia para o terminal a 
informação de forma transparente, independentemente 
de qual tecnologia detectou o código de barras primeiro. 
Isso permite que o scanner realize a maior parte das 
leituras diárias através da tecnologia laser, que possui alta 
performance, mas também oferecendo a flexibilidade de 
aceitar cupons de promoção ou fidelidade mostrados de 
dispositivos móveis, bem como de documentos, cupons 
promocionais ou outros meios que possuem códigos de 
barras 2D.

Performance e eficiência garantida 
Este scanner utiliza a Tecnologia de Efeitos Óticos da 
NCR (OFX), o que permite ter mais linhas de leitura laser 
e com comprimentos e ângulos maiores, que melhoram 
drasticamente o desempenho. O denso conjunto de feixes 
resultantes desta tecnologia pode capturar e ler até os 
códigos de barras mais difíceis, inclusive os pequenos  
ou truncados.  

Quando há etiquetas com códigos de barras danificados, os 
feixes laser e o imager rapidamente reconhecem e corrigem 
as falhas das etiquetas, utilizando a tecnologia patenteada 
pela NCR chamada PACESETTER®. E, além disso, com a 
leitura podendo ser efetuada nos seis lados do produto, 
este scanner oferece máxima performance da categoria.

Excepcional proteção ao seu investimento 
O NCR RealScan 74 híbrido foi projetado para atender às 
necessidades atuais do varejo, bem como as necessidades 
futuras, com o seu design único e capacidade modular 
de atualização. Após a instalação, o scanner pode ser 
atualizado para um modelo com balança, possibilita 
a instalação de sistema de desativação de etiquetas 
eletrônicas antifurto (EAS), ou também pode ser instalado 
nele a mais recente tecnologia de leitura híbrida (imager), 
fazendo com que seu scanner também evolua junto  
com suas novas necessidades de negócios. 

1D, 2D, Mobile

Para mais informações,  
visite www.ncr.com, ou envie email para retail@ncr.com.
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• Tecnologia híbrida - laser e “imaging” 

• Possibilidade de instalação de módulo “imaging”  
após a compra 

• Painel indicador de status intuitivo, com leds coloridos 

• Ajuste do volume e tom do “beep” 

• Compacto, de altura baixa

• Opções com sistemas de desativação de etiquetas  
antifurto da Sensormatic e Checkpoint 

• Seis lados de leitura 

• Leitura do código de barras FEBRABAN 

• Diagnósticos emitidos também por voz,  
através do sistema Scan Doctor

Principais recursos

PADRÃO DE LEITURA
• Diodo a laser: 650mm
• Linhas de leitura: 54
• Lados de leitura: todos os 6 lados
• Linhas de leitura/seg: 6300
• Tamanho da linha de leitura/seg:  
  60,600cm 

CAPACIDADE DA BALANÇA
• 15kg, com incrementos  

de 5 gramas  

CONECTIVIDADE
• RS232, USB (NCR/PC e IBM/POS)  

e IBM RS485
• Portas auxiliares:  

2x RS232 e 1x PC-USB (Tipo A) 

MATERIAL DOS VIDROS:
• Janela vertical e horizontal inferior:  

vidro “Hurricane”
• Vidro horizontal da bandeja:  

EverScan (garantia por toda vida) 
ou opção por Safira 

SIMBOLOGIAS
• EAN/UPC com complementos de 

2 dígitos e 5 dígitos, Code 128, 
Code 39 (3 de 9), Interleaved 2 
of 5 (inclusive o FEBRABAN, com 
44 dígitos), Codabar, Pharmacode 
(Italiano)

• GS1 DataBar™ (RSS): DataBar 
Omnidirectional, Stacked 
Omnidirectional, Expanded, 
Expanded Stacked

• Conformidade com GTIN  
e 2005 Sunrise

 
ETIQUETAS ELECTRÔNICAS  
ANTI-FURTO (EAS)
• Sensormatic® Eletronic Article 

Surveillance (EAS) – interlock e 
módulo de desativação

• Checkpoints® EAS - interlock e 
antena integrada

ALIMENTAÇÃO  
• 12VDC por cabo ou  

por fonte externa  
(entrada 90-264 VCA / 47-63 Hz)

Especificações técnicas

• 7W durante a leitura, 3W no modo 
de espera

DIMENSÕES
• Scanner tamanho compacto (L x A 

x P): 29,2cm x 35,3cm x 10,2cm
• Scannercom balança (L x A x P):  

30,3cm x 50,8cm x 12,7cm

COM A TECNOLOGIA HÍBRIDA 
“IMAGING”

TECNOLOGIA “IMAGING”
• Área da imagem do feixe  

de leitura: 
 Matriz de pixels de 838 x 640
• Ângulo de leitura:
 Horizontal: 15,8°
 Vertical: 12,2° (pitch)
 Diagonal: 45°, 65°

SIMBOLOGIAS 2D
• 2D e simbologias Postais, incluindo 

variantes do PDF, DataMatrix/Aztec, 
QR, MaxiCode

NCR Corporation (NYSE: NCR) é líder global em tecnologias 
de transações para o consumidor, transformando as interações 
diárias com as empresas em experiências excepcionais. Com o 
seu portfólio de software, hardware e serviços, a NCR permite 
que mais de 485 milhões de transações sejam realizadas 
diariamente pelas indústrias de varejo, finanças, viagens, 
hotelaria, telecomunicações e tecnologia. As soluções da  
NCR executam as transações do dia-a-dia que tornam  
a sua vida mais fácil. 

Por que NCR?
A NCR está sediada em Duluth, Geórgia, Estados Unidos, 
com mais de 29.000 funcionários trabalhando em 180 
países. NCR é marca registrada da NCR Corporation nos 
Estados Unidos e em outros países.


