bibliotheca hybrid workstation ™
melhore o fluxo de trabalho e a ergonomia
Esta estação de trabalho combina identificação de itens e segurança em uma única operação. Com
seu desenho próprio para aumentar a ergonomia, esta estação de trabalho é mais eficiente e produtiva
pois é capaz de processar itens com código de barra ou com etiquetas RFID. Este equipamento também
permite fazer a conversão de código de barras em RFID para novas aquisições ou acervos menores.
A função ‘case set’ ajuda a identificar se itens com case (estojo) foram devolvidos corretamente,
verificando se o case e o item se correspondem, sem a necessidade de abrir o case, economizando
um precioso tempo de manuseio. A luz verificadora confirma a presença de etiquetas (ativas) TattleTape™ Security Strip. E o melhor de tudo, na função RFID, você não irá danificar itens sensíveis como
fitas de vídeo ou áudio.

hybrid workstation™

Fácil de Usar

Características
| RFID ‘case set’ feature saves time by reduced
handling

| Combines RFID item identification and Tattle-Tape™
security into one operation

| Verifier light confirms presence of sensitized TattleTape™ Security Strip

| Performs check-in or checkout in one step

| Flexible design for improved ergonomics

| Enhanced design which helps reduce false alarms

| Synchronized keyboard hot key feature allows
simultaneous mode selection (or checkout) for the
ILS and staff workstation

| Processes barcodes and RFID Tags
| Safely processes all media types with RFID

| Visible indication if staff workstation is down
| Performs barcode-to-RFID conversions

Specifications : bibliotheca hybrid workstation™
Dimensões

Unidade funcional principal : p: 327.4 mm x h: 406.0 mm x l: 416.1 mm
Unidade eletrônica RFID : p: 304.8 mm x h: 63.5 mm x l: 279.4 mm

Energia

100/120 ou 200/240 VAC
50–60 Hz
4.0/2.0 A, Fase Única

Peso (Aproximado)

Unidade funcional principal: 12 Kg
Unidade eletrônica RFID : 1,8 Kg

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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