
De NCR RealPOS™ Low-Profile Bi-optische scanner/weger is 
ontwikkeld voor superieure prestaties, bruikbaarheid en  
flexibiliteit voor retailers overal ter wereld
Deze scanner, compact en weinig ruimte in beslag nemend, is ideaal 
voor afrekenpunten waar de ruimte beperkt is.

•	 Superieure	prestaties	

De NCR RealPOS™ Low-Profile Bi-optische scanner/weger bevat de 
Optische Effectentechnologie (OFX) van NCR met een geavanceerd 
ontwerp dat meer scanlijnen aankan op grotere lengten voor een 
opmerkelijke prestatieverbetering. Het resulterende, dichte patroon 
van scanlijnen pakt en leest zelfs moeilijk leesbare streepjescodes 
inclusief de hele kleine en afgebroken codes.

•	 Intuïtieve	caissière-interface

Voor nog meer gebruiksvriendelijkheid biedt de caissière-interface 
een aanpasbare scanadviseur met vijf helder gekleurde LED’s die de 
scannerstatus doorgeven en aangeven of een scan is gelukt. 

•	 Efficiënter	energiegebruik	

Deze scanner/weger heeft vele functies die ontwikkeld zijn voor 
onderhoudsgemak en voor meer flexibiliteit in configuratie. Dit 
beschermt uw investering en vermindert de totale eigendomskosten. 
Tot de onderhoudsverbeteringen behoren drie onafhankelijke 
servicezones met slechts vijf schroeven (van hetzelfde type) voor het 
onderhouden van de gehele scanner.

NCR RealPOS Low-Profile Bi-optische scanner/weger

NCR Green  - C=69, M=0, Y=100, K=0

NCR Platinum - C=10, M=1, Y=0, K=40

Experience a new world of interaction

NCR RealPOS™ Low-Profile Bi-optische scanner/weger
Bi-optische scanners

U zoekt superieure prestaties in een 
low-profiel bi-optische scanner/weger? 

Ga	voor	meer	informatie	naar	www.ncr.com,	of	stuur	 

een	e-mail	naar	retail@ncr.com.



NCR verbetert zijn producten doorlopend met de komst van nieuwe technologieën en onderdelen. NCR behoudt zich derhalve het recht voor specificaties te wijzigen zonder 
voorafgaande berichtgeving.

Alle hierin beschreven onderdelen, functies en werkingen worden mogelijk niet in alle delen van de wereld op de markt gezet door NCR. Raadpleeg uw NCR-vertegenwoordiger of 
NCR-kantoor voor de nieuwste informatie.

NCR RealPOS is of een geregistreerd handelsmerk of handelsmerk van NCR Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle merk- en productnamen in dit document  
zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of servicemerken van hun respectieve eigenaars.
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Belangrijkste kenmerken

•	 Optische	effecttechnologie	(OFX)

•	 Intuïtieve,	kleuren-LED	scanadviseur

•	 Compact	formaat,	low-profile	

•	 Onderhoudsvriendelijk,	hoge	flexibiliteit

•	 Sensormatic® en Checkpoint® EAS  

deactiveringsopties 

•	 Onverwoestbare	knoppen

•	 Zeszijdig	scannen

NCR RealPOS Low-Profile Bi-Optische Scanner/weger

NCR Green  - C=69, M=0, Y=100, K=0

NCR Platinum - C=10, M=1, Y=0, K=40

Experience a new world of interaction

Technische specificaties

SCaNPaTROON

Laserdiode: 650nm•	

Scanlijnen: 54•	

Kanten lezen: alle kanten•	

Scanlijnen per seconde: 6300•	

Scanlijncentimeters per seconde: 60,600cm•	

WEEGcapacItEIt

15kg in stappen van 0,005 kg•	

aanvullEndE	ondErdElEn

POS-interfaces:	RS232,	USB	(NCR/PC	en	IBM),	•	
IBM	RS485

Hulppoorten: 2 x RS232, 1 x PC-USB (Type-A)•	

Verticaal venster: stormglas•	

Horizontale bovenplaat EverScan of Sapphire•	

Scanadviseur voor duidelijke overdracht  •	
scannerstatus

Audiovolume en snelheidsaanpassing•	

SymbolEn

UPC/EAN met 2-cijferige en 5-cijferige •	
toevoeging symbolen

Code	128•	

Code 39 (3 van 9)•	

Interleaved	2	van	5•	

Codabar•	

Italian	Pharmacode•	

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

GTIN	en	2005	Sunrise	Compliant•	

SEnSormatIc	ultra•max	dEactIvator	5274	EaS

ZBAMB5274A	spoelset,	0352-0400-01	•	
installatiekit

vErmoGEn

12V stroomoptie via kabelselectie•	

90-264 VAC/47-63Hz•	

7 watt bij scannen, 3 watt bij stand-by•	

omGEvInGSSpEcIfIcatIES

Werktemperatuur:  •	
32°F–104°F (0°C–40°C)

Relatieve vochtigheid:  •	
5%–95% niet-condenserend

fySIEkE	karaktErIStIEkEn

Compactscanner (B x L x D):  •	
11.5”x 13.9”x 4”  
(29.2cm x 35.3cm x 10.2cm)

Midsize	scanner/weger	 •	
(inclusief externe weger)  
(B x L x D): 11.5”x 15.7” x 4”  
(29.2cm x 39.9cm x 10.2cm)

Lang (B x L x D): 11.5” •	
(+12” optie) x 20”x 4”  
(29.2cm	x	50.8cm	x	10.2cm)

complIantIEStandaardS

EU RoHS, CA RoHS,  •	
China RoHS, WEEE +1

Waarom NCR? 
Met meer dan 125 jaar ervaring in de retailsector 
is NCR wereldwijd toonaangevend het leveren van 
oplossingen voor ondersteuning en zelfbediening. 
We helpen klanten overal ter wereld hun 
klanteninteracties te verbeteren, veranderingen snel 
en proactief te implementeren en hun activiteiten om 
te vormen om leiders en voorlopers van verandering 
te worden. Ook u kunnen we van dienst zijn.


