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COBALTO™ CO5300

WŁAŚCIWOŚCI ZASTOSOWANIA

TWÓJ NOWY PRZYJACIEL
Najbardziej optymalnym rozwiązaniem dla 
użytkownika skanera jest praca z szybkim, 
prostym w użyciu i funkcjonalnym 
urządzeniem o estetycznym wyglądzie. 
Nowy, wielokierunkowy, prezentacyjny 
skaner laserowy Cobalto™ łączy w sobie 
wszystkie te cechy i jest gwarancją 
wysokiej jakości dla użytkowników 
pragnących doskonałej wydajności 
stylowego produktu o pełnym zakresie 
funkcji.
Eleganckie, niebieskie podświetlenie okna 
skanera zmienia kolor na jasno zielony 
potwierdzając prawidłowy odczyt. Ponadto 
istnieje możliwość skonfigurowania 
wysokiej jakości głośnika polifonicznego 
tak, aby potwierdzenie poprawnego 
odczytu przyjęło formę przyjaznego dla 
otoczenia dźwięku, melodii.

WYSOKA WYDAJNOŚĆ
Tryb odczytu wielokierunkowego, 
umożliwiającego odczyt 20 linijek  
i wykonanie ponad 1 500 skanów na 
sekundę, sprawia, że urządzenie to 
oferuje najszybsze na rynku tempo 
odczytu kodów 1D oraz największą 
tolerancję ruchu. Stanowi to podstawową 
funkcję do zastosowań wymagających 
natychmiastowego i intuicyjnego odczytu.
Urządzenie przełącza się na funkcję 
odczytu jednoliniowego przy pomocy 
umieszczonego na górze przycisku „SCAN”. 
Ponadto skaner posiada uchwyt w formie 
gumowych wykończeń oraz oferuje 
możliwość ustawienia głowicy skanującej 
pod kątem 30°, co znacznie ułatwia ręczne 
skanowanie dużej liczby elementów lub 
skanowanie masowe.
Czytnik można przełączyć w stan 
„czuwania”, co minimalizuje zużycie 
energii, gdy skaner nie jest w użyciu. 
Skaner uruchomi się automatycznie po 
wykryciu kodu.

OBSŁUGA Z UŚMIECHEM
Skanery prezentacyjne Cobalto są 
doskonałym rozwiązaniem do kas sklepów 
wielobranżowych, specjalistycznych 
lub odzieżowych, jak również do celów 
automatyzacji działań biurowych np. 
ręcznego skanowania dokumentów, kopert, 
i małych paczek pocztowych i kurierskich.

• Potwierdzenie poprawnego odczytu poprzez 
podświetlenie

• Możliwość konfiguracji głośnika polifonicznego 
do potwierdzenia prawidłowego odczytu

• Największa szybkość skanowania i tolerancja 
ruchu przy odczytywaniu kodów 1D

• Regulowana głowica z możliwością nachylenia 
pod kątem 30° do skanowania większych 
obiektów

• Ergonomiczne gumowe wykończenia do 
ręcznego skanowania

• Wielofunkcyjny włącznik do skanowania 
pojedynczych linijek, np. list kodów PLU

• Urządzenie jest kompatybilne ze sklepowymi 
systemami przeciwkradzieżowymi EAS 
(Checkpoint® Systems EAS)

• Plany serwisowe EASEOFCARE oferują 
szeroki zakres usług mających na celu 
ochronę inwestycji, zapewnienie największej 
produktywności i zwrotu z inwestycji

• Handel detaliczny – punkty 
sprzedaży

• Usługi komercyjne: bankowe 
pocztowe, zastosowania  
w administracji publicznej, media
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1D / KODY LINIOWE  automatyczne rozróżnianie wszystkich 
standardowych kodów 1D, w tym kodów 
liniowych GS1 DataBar™.

KODY ZŁOŻONE GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar 
Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional

DANE ELEKTRYCZNE
PRĄD Praca (Max): < 500 mA przy 5 V pr. st.; 

Praca (w typowych warunkach): < 430 mA przy 
5 V pr. st.; 
tryb uśpienia:  < 2.5 mA

NAPIĘCIE WEJŚCIOWE 5 VDC +/- 5% 

WARUNKI OTOCZENIA
OŚWIETLENIE 0 - 86.000 luksów
WYTRZYMAŁOŚĆ NA UPADKI wytrzymuje upadki z wysokości do 1,2 m / 4,0
 stop na powierzchnię betonową 
ZABEZPIECZENIE ELEKTROSTATYCZNE 
(WYŁADOWANIE PRZEZ POWIETRZE) 16 kV
WILGOTNOŚĆ (BEZ KONDENSACJI) 5 - 90%
KLASA SZCZELNOŚCI IP30
TEMPERATURA praca: 0 - 40 °C / 32 - 104 °F
 przechowywanie/transport: -40 - 70 °C / -40 - 158 °F

INTERFEJSY 
INTERFEJSY  interfejs klawiaturowy; OEM (IBM) USB; RS-232; 

USB

FUNKCJE OPCJONALNE
ZABEZPIECZENIE EAS System Checkpoint®

PARAMETRY FIZYCZNE
DOSTĘPNE KOLORY Biały, Czarny 

Przy zakupie minimalnej liczby produktów 
dostępne są inne kolory oraz istnieje możliwość 
dodania swojego logo.

WYMIARY 9,9 x 11,0 x 15,0 cm / 3,9 x 4,3 x 5,9 in
MASA 440 g / 15,5 oz
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COBALTO™ CO5300

Uwaga: Promieniowanie lasera -
nie spoglądać bezpośrednio na wiązkę lasera

WYDAJNOŚĆ ODCZYTU
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA 650 nm VLD
TOLERANCJA RUCHU > 4 m / sec. przy 100% EAN13 @ 10 cm / 3,9 od 

frontu urządzenia
MIN. KONTRAST DRUKU) 35%
MAKS. SZYBKOŚĆ ODCZYTU 1,500 linii/sek.
WSKAŹNIKI ODCZYTU Sygnał dźwiękowy, polifoniczne dzwonki, 

podświetlenie LED
MIN. ROZDZIELCZOŚĆ 0.130 mm / 5 milicale (kody liniowe)
LINIE SKANUJĄCE 20

ZAKRES ODCZYTU
TYPOWA GŁĘBOKOŚĆ POLA Minimalna odległość określana przez długość
 symbolu i kąt skanowania.
 Uzależniona od rozdzielczości druku, kontrastu i
 oświetlenia otoczenia.
 Kod 39 5 milicale: 0,5 - 5,5 cm / 0,2 - 2,2 in
 EAN / UPCA 13 mils: 0 - 27,5 cm / 0 - 10,8 in

BEZPIECZEŃSTWO I ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI
ZATWIERDZENIA AGENCJI  Produkt jest zgodny z wymaganiami 

odpowiednich norm i przepisów w zakresie 
przewidzianego użytkowania.

  Pełny wykaz certyfikacji znajduje się w „Szybkim 
przewodniku”, dołączonym do tego urządzenia.

ZGODNOŚĆ ŚRODOWISKOWA  Zgodny z China RoHS; zgodny z EU RoHS
KLASYFIKACJA LASERA EN 60825-1 Klasa 1
KLASYFIKACJA LED C IEC 62471 Wyłączenia Klasy

FUNKCJE DODATKOWE
DATALOGIC ALADDIN™ Oprogramowanie konfiguracyjne Datalogic
 Aladdin można pobrać bez opłaty.
OPOS / JAVAPOS  Oprogramowanie JavaPOS można pobrać bez 

opłaty; oprogramowanie OPOS można pobrać 
bez opłaty.

POBIERANIE ZE ZDALNEGO HOSTA Zmniejsza koszy obsługi i usprawnia pracę.

GWARANCJA 
GWARANCJA  3-letnia gwarancja fabryczna
 


