bibliotheca mobile ™ DLA
Gerencie ativamente seu acervo
Um dos componentes do Sistema RFID, este equipamento sem fio e portátil, instantaneamente
lê etiquetas RFID fixadas nos itens e simultaneamente executa outras funções como inventário,
ordenação de prateleiras, busca de livros perdidos e verificação de segurança. Compacto e fácil
de usar, o DLA pode armazenar informações de mais de 1 milhão de itens. De design ergonômico
e sua antena móvel maximizam o conforto e reduzem a necessidade de paradas durante as
atividades. Chega de se esticar ou se curvar para alcançar as prateleiras mais distantes. E, devido
à sua capacidade de executar tarefas simultâneas, você economiza tempo, aumentando sua
produtividade e encontrando falhas que de outra forma passariam despercebidas. O equipamento
também pode rapidamente encontrar itens que não foram devidamente devolvidos, identificando
instantaneamente o status de segurança do item. Comece imediatamente a gerenciar ativamente
seu acervo com o nosso mobile™ DLA.

bibliotheca
mobile DLA

Facilidade de Uso
| Ideal para leitura de prateleiras, organização,
buscas e encontrar exceções de exceções
| Realiza simultaneamente leitura de prateleira,
busca e inventário
| Aumenta produtividade e possibilita prateleiras
mais ordenadas
Maior Segurança
| Detecta instantaneamente itens que causaram
um alarme
| Identifica itens que não foram devidamente
devolvidos
| Permite alterar o status de segurança de um
item

Especificações : bibliotheca mobile DLA
Dimensões

Equipamento: 240 mm x 180 mm x 100 mm
Antena: 240 mm x 100 mm x 12.5 mm

Peso (Aproximado)

Equipamento: 623 g (incluindo a bateria)

Perfil Energético

Equipamento: bateria de 7,4V recarregável | Duração da Bateria: 4 horas de uso
contínuo - entre 6 e 8 horas de uso (dependendo da aplicação)

Compatibilidade

Lê a maioria dos formatos de etiquetas RFID

Certificações

CE, FCC, IC, ANATEL, ETL, RCM, DDA, ADA

Software bibliotheca
staffConnect™ Data incluso

Gerencia a transferência de dados da maioria dos LMS

Apesar de todos os nossos esforços para garantir que estas
informações estejam corretas, é possível que algumas especificações
ou características possam variar com o tempo. A Bibliotheca,
portanto, não garante a precisão ou a totalidade das informações
contidas neste documento.

www.bibliotheca.com
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