
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cititor coduri de bare  

Motorola LS2208 

 
 
 

1.  De ce să alegi Motorola LS2208? Ce îl face diferit? 
 
 

Cel mai popular cititor coduri de bare de la Motorola îşi merită acest titlu datorită unor 
caracteristici care nu pot fi trecute cu vederea: 
 

 

� Elimină timpul de instalare şi instruire 

datorită instalării plug and play, odată 
conectat la un calculator este compatibil cu 
orice aplicaţie cu care o foloseşti. 

 

� Construit să dureze – reduce la 0 costurile 
de nefuncţionare şi reparare, fiind conceput 
pentru utilizare continuă şi testat la căzături 
multiple de la 1.5 m pe ciment. 

 

� Fără greşeli de scanare -  Sticla 
rezistentă la zgârieturi îţi garantează 
acurateţea scanării în timp. 

 

� Creste productivitatea şi eficienţa 
angajaţilor Tăi -  Posibilitatea  de scanare 
de chiar 100 de coduri pe secundă şi aria 
mare de scanare ajută angajaţii să lucreze 
rapid şi eficient. 

 

� maximează confortul angajaţilor şi 
reduce oboseala lor– datorită ergonomiei, 

  formei echilibrate, a greutăţii reduse de doar 
  146 grame şi distanţa de citire până la 43 cm. 
 

� Ai încredere în calitate – dacă ai ales un produs Motorola, ai ales liderul mondial în 
tehnologia scanării codurilor de bare. 

 

Te interesează? Ai întrebări? 
 

Sună ACUM la  0265-210375 
sau scrie-ne la office@idsystem.ro 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.   De ce să cumperi de la ID System? 
 
 

� Garanţia funcţionării continue – dacă cititorul tău aflat în garanţie se defectează, îţi 
oferim gratuit un alt cititor în schimb pe timpul reparaţiilor. 

� Nu ca la magazine online, orice probleme ai confrunta sau întrebări ai avea, ne poţi contacta 
oricând pentru suportul nostru tehnic GRATUIT.  Îţi garantăm ajutor telefonic imediat şi 
răspuns la sesizări scrise în max. 1 oră de la primirea sesizării. 

� Garanţia produsului este de 5 ani. 

� Unic în ţară, primeşti o garanţie de 10 ani împotriva defectelor de fabricaţie şi a 
componentelor utilizate în fabricare. 

� Îţi garantăm că cititorul tău este şi va fi compatibil cu orice aplicaţie în următorii 15 ani. 
Altfel vei primi un cititor compatibil GRATUIT. 

 
 
 

� Gratuit  primeşti un pachet kit ce conţine un cablu universal USB, 
PS/2 sau serial, manual de utilizare şi un stand pe masă inteligent pentru 
operare automată. 

 
 
 
 

� ID System este partener autorizat Motorola în Romania. 

� Înaite ca cititorul să ajungă la tine deschidem cutia şi testăm produsul, ca la tine să ajungă 
numai cele perfect funcţionale.  

� Dacă găsiţi pe piată o ofertă mai profesională la un pret mai redus . . . nu îţi dăm banii înapoi, dar 
vom concepe un pachet de servicii şi mai atraciv. 

 
Oferim liniştit aceste garanţii, deoarece ne simţim în siguranţă. Avem încredere în 

produsele si serviciile noastre şi în cazul (rar) în care picăm la orice punct a 
profesionalismului suntem dispuşi de a suporta consecinţele lui. 

 
 

3.   La ce poţi folosi Motorola LS2208? 
 
Indiferent dacă îl alegi pentru viteza şi exactitatea scanării codurilor de 
bare, durabilitatea şi rezistenţa lui sau pentru uşurinţa folosirii, Motorola 
LS2208 te ajută: 
 

� la case de marcat pentru o servire mai rapidă 

� în depozite pentru o gestionare şi inventariere rapidă şi fără greşeli 

� la logistică, fabrici, industrii unde rezistenţa şi durabilitatea e 
importantă  

� în salonul de spital pentru a accesa informaţiile pacienţilor 

� in farmacii, pentru identificarea rapidă a produselor medicale 

� în biblioteca şcolii  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.   Specificaţii tehnice 
 
 

Caracteristici fizice 

Dimensiuni : 15.2cm H x 6.3cm W x 
8.4cm D 

Greutate : 146 grame 

Tensiune de lucru : 5 V +/- 10% 

Curent de lucru : 130Ma (mediu), 175mA 
max 

Surse de alimentare : Alimentare internă 

Culoare : Alb şi negru 

 

Ambianţa de utilizare 

Temperatura de 
operare : 

Între 0oC si 50oC 

Temperatura de 
depozitare : 

Între -40oC si 70oC 

Umiditate : Între 5% şi 95% umiditate relativă, 
necondensare 

Imunitate la lumina 
ambientală : 

Condiţii normale de lumină de interior, la 
birou sau în fabrică, la fel şi la expunerea 
solară directă. 

Rezistenţa la cădere Rezistent la căderi repetate de la 1.5 m pe 
ciment 

 

Caracteristici de performanţă  

Tip cititor : laser 

Sursa lumină : diodă laser 650 nm 

Viteza : 100 scanări/sec 

Distanţa de lucru : Între 0 şi 43cm la simboluri 100% UPC/EAN 

Diferenţă contrast : 20% 

Capacitate de 
decodare : 

UPC/EAN, UPC/EAN with Supplementals, UCC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOptic, 
Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, 
GS1 DataBar (formerly RSS) variants, Chinese 2 of 5 

Interfeţe suportate  RS232, Keyboard Wedge, Wand, IBM 468X/469X, USB, Synapse and Undecoded. 

 

Indiferent dacă te-ai decis sau nu, suntem aici să te ajutăm! 
Orice întrebări ai, contactează echipa noastră ! 

 

   Prin telefon la : 0265-210375  zilnic între orele 9 şi 17 
    
   Sau prin e-mail la office@idsystem.ro 
 
 

Au cumpărat de la noi cititor coduri de bare Motorola LS2208 
Cele mai bune garanţii ale serviciilor noastre sunt clienţii multumiţi cine au cumpărat de la noi 
 

   
 

Poate mai aveţi nevoie de: 
 

 
   

Honeywell Dolphin 
6000 Scanphone 

Zebra TLP2844 
imprimantă cod bare 

TOWA AP65-100 
Aplicator etichete 

Symbol (Motorola) LS9208 
Scanner omnidirecţional 

 

Specificaţiile producătorului 
CLICK AICI! 


