
NAJNOVŠÍ SKENER OD 
DATALOGIC ZJEDNOTÍ 
NAJLEPŠIE VLASTNOSTI 
PREDCHÁDZAJÚCICH MODELOV

V OBCHODNOM SEKTORE 
SPOLOČNOSŤ DATALOGIC SA 
POVAŽUJE MEDZI VEDÚCICH FIRIEM 
NA TRHU A NA ZAČIATKU MÁJA 
PREDSTAVIL SVOJ NAJNOVŠÍ 
PRÍSTROJ, NOVÚ SÉRIU SKENEROV 
MAGELLAN. SKENER 1500I SPÁJA V 
SEBE VŠETKY TIE DOBRÉ 
VLASTNOSTI, ČO MALI K DISPOZÍCIÍ AJ 
TYPY PREDCHÁDZAJÚCICH MODELOV 
1000I ALEBO 9800I. NOVÝ MAGELLAN 
KOMBINUJE VLASTNOSTI TÝCHTO 
MODELOV S INOVATÍVNYM DIZAJNOM 
V ZÁUJME TOHO, ABY NA TRHU 
MOHOL BYŤ MOMENTÁLNE JEDEN 
NAJSILNEJŠÍ SNÍMAČ ČIAROVÝCH 
KÓDOV.
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Bemutatkozás

O nás
DigiCode Kft. je vývojár pomocných programov a prístrojov techniky čiarových kódov. Sidla sa nachádza v Budapešti s 
viac ako 2000 kusovým sortimentom poskytuje tovar štátom strednej Európy. Ako spoločnoať zameraná na zákazníkov, 
nepretržite sledujeme požiadavky a spätné väzby zákazníkov. Takto sa vytvára podpora a možnosť, aby sa nepretržite 
zdokonaľovali systémy a produkty, aby sme vedeli zabezpečiť najkvalitnejšie spotrebitelské softvéry na trhu.

Poslanie spoločnosti

"Zintenzívnite počítačové zážitky v práci, doma a v zábave." Spôsob dosiahnutia nášho poslania je, aby sme 
zabezpečili pre našich zákazníkov jednoduché a efektívne prístroje s ľahkým ovládaním a navrhli, vyvíjali softvéry.

Údaje spoločnosti

Ič dph: 11885272-2-41
Daňové číslo eú: HU11885272
Číslo bankového účtu: HU94 1202 5000 0116 7466 0020 0003
Swift kód: UBRTHUHBXXX
Číslo iban: HU18 1202 5000 0116 7466 0010 0006

Kontakty

Telefónne číslo: +421 280 800 328
Centrálna e-mailová adresa: info@digicode.sk
Financie a objednávky: faktura@digicode.sk
Technická podpora a servis: servis@digicode.sk

Autorské právo

Dokument, Webová stránka a obsah webovej stránky je chránený autorským právom. Obsah v dokumente pokiaľ nie je 
uvedené inak, je duševné vlastníctvo Poskytovatela, respektíve on je oprávnený používať.

Prevziať akýkolvek obsah z Webovej stránky alebo Dokumentov sa dá iba s odkazom Poskytovatela webovej stránky, s 
tou podmienkou, že príjemca nemení originálny obsah, označuje autora a zdroj, to znamená, že označí Webovú stránku 
pri každej informácie a nepoužíva na podnikatelské účely.

Online odkazy

Webová stránka spoločnosti (https://www.digicode.sk/)
Zmluvné podmienky (https://www.digicode.sk/vseobecne-zmluvne-podmienky)
Právne vyhlásenie (https://www.digicode.sk/pravne-vyhlasenie)
Online dostupnosť dokumentu (https://www.digicode.sk/blog/najnovsi-skener-od-datalogic-zjednoti-najlepsie-vlastnosti-
predchadzajucich-modelov-bp648)
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NAJNOVŠÍ SKENER OD DATALOGIC ZJEDNOTÍ 
NAJLEPŠIE VLASTNOSTI PREDCHÁDZAJÚCICH 
MODELOV

V obchodnom sektore spoločnosť Datalogic sa považuje medzi vedúcich firiem na trhu a na začiatku mája predstavil 
svoj najnovší prístroj, novú sériu skenerov Magellan.

Skener 1500i spája v sebe všetky tie dobré vlastnosti, čo mali k dispozícií aj typy predchádzajúcich modelov 1000i 
alebo 9800i. Nový Magellan kombinuje vlastnosti týchto modelov s inovatívnym dizajnom v záujme toho, aby na trhu 
mohol byť momentálne jeden najsilnejší snímač čiarových kódov.

Stolné a ručné riešenie v jednom
Jedna najväčšia výhoda nového Magellan 1500i je, že na rozdiel od ostatných snímačov sa dá používať ako prenosný, 
naďalej aj ako stolný skener súčasne, čo znamená, že nepotrebujeme druhý skener pre úlohy, ktoré vyžadujú mobilitu. 
Moc velké alebo ťažké produkty budú lahko nasnímatelné aj pri pokladnice, vďaka čomu môžeme usporiť vela času, čo 
môžeme mínať na vykonanie produktívnych úloh.

Prístroj dokonca automaticky vníma zmenu miesta a vďaka technológie Motionx ihneď reaguje na pohyb. Po vnímaní 
ihneď aktivuje snímač LED, čo je vhodný na ručné používanie, takto nie je potrebné vybrať medzi stolným respektíve 
menuálnym režimom, čo podobne zjednodušuje a zrýchluje vykonané pracovné procesy so skenerom Magellan 1500i.

Je produktívnejší ako jeho predchodcovia

Nový skener od Datalogic je takisto ideálny na dekódovanie 1D a 2D čiarových kódov a úspešne vie načítať potrebné 
informácie počas nákupu aj z lesklých alebo odrážajúcich povrchov, prípadne aj poškodené kódy. Okrem toho Magellan 
1500i je používatelný aj na dekódovanie čiarových kódov Digimarc.

Digimarc je taký, voľným okom neviditeľný druh čiarového kódu, čo môže byť umiestnené na viacerých miestach na 
balení tovaru a takto pokladníkom nie je potrebné s tým sa zaoberať, aby vhodne umiestnili daný produkt pred 
snímacou hlavou.

Okrem tých inovácií a zlepšení Magellan 1500i oproti predchodcom zvýšil aj vzdialenosť snímacieho rozsahu a takto už 
môžeme dekódovať čiarový kód daného výrobku o viac ako 25 centimetrov.

Používaním Magellan 1500i rad pri pokladnice stále bude rýchly, veď oproti štandardnými skenermi čiarových kódov s 
novým prezentačným skenerom Datalogic používatel musí venovať pri čítaní oveľa menšiu pozornosť na umiestnenie 
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produktov, naďalej na rozsah k skeneru LED.
Je užitočný nie iba v oblasti obchodu

Najnovší vývoj spoločnosti Datalogic znamená výborné riešenie nie iba v oblasti malo a velkoobchodu, ale pre všetky 
také oblasti, kde používanie čiarových kódov je potrebný kvôli hladkému priebehu každodennej práce.

Magellan 1500i vie načítať čiarové kódy prakticky z akéhokolvek povrchu, či ide o potlačených etikiet, alebo QR kódov 
na displeji smartfónov, napokon o priesvitných alebo reflektujúcich povrchov. Skener 1500i, čo sa dá používať ako 
stolný a ručný prístroj súčasne môže byť spolahlivé a efektívne riešenie pre logistických, správcovských alebo iných 
spoločností, ktoré sa zaoberajú so širokým rozsahom služieb. Jeho kvalitu zaručujú predchádzajúce produkty od 
Datalogic, ktoré ešte aj v dnešných dňoch takisto majú stabilné postavenie na trhu, ako ktorýkolvek novší, modernejší 
model.
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