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SKANOWANIE KODÓW KRESKOWYCH W DUŻYM 
ZAKRESIE ODLEGŁOŚCI
Skaner bezprzewodowy o wzmocnionej konstrukcji Zebra 
LS3578-ER oferuje największy zasięg roboczy ze wszystkich 
dostępnych skanerów wzmocnionych, umożliwiając 
pracownikom skanowanie kodów od niemal bezpośredniego 
kontaktu 0,64 cm aż po tak dużą odległość jak 13,7 m. Pozwala 
on także pracownikom na szybkie przejście od odczytu kodów 
kreskowych na towarach do rejestracji mniejszych kodów 
zawartych w menu i listach wyboru.

W terminalu przeładunkowym, magazynie, centrum dystrybucji, 
zakładzie produkcyjnym czy sklepie detalicznym skaner Zebra 
LS3578-ER oferuje wysoką wydajność i niezawodność oraz 
przyjazny kształt i wielkość zapewniające wygodę użycia 
podczas długich zmian w pracy. Oprócz tego zintegrowany 
interfejs Bluetooth umożliwia niezawodną i bezpieczną 
bezprzewodową transmisję danych między skanerem a hostem, 
np. wzmocnionym komputerem mobilnym Zebra VC5090 
montowanym w pojazdach.

WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ DZIĘKI SWOBODNEJ 
PRACY BEZ PRZEWODÓW
Kiedy ruch skanera nie jest ograniczony kablem łączącym go 
z systemem hosta, pracownicy mogą poruszać się swobodnie 
w środowisku roboczym, co pozwala im pracować wydajnie 
i sprawnie, a informacje o zapasach w łańcuchu dostaw są 
zawsze aktualne. Ponadto dzięki łączności bezprzewodowej 
wyeliminowane są przestoje w pracy powodowane przez 
awarie kabli, które są typowym problemem technicznym w 
urządzeniach ręcznych używanych w zakładach przemysłowych.

NISKI CAŁKOWITY KOSZT EKSPLOATACJI (TCO)
Oprócz podniesienia wydajności skaner LS3578-ER oferuje 
niski całkowity koszt eksploatacji. Konstrukcja o wytrzymałości 
klasy przemysłowej wydłuża maksymalnie żywotność skanera, 
a zestaw wbudowanych interfejsów pozwoli w prosty sposób 
podłączać urządzenie do systemu hosta obecnie i w przyszłości. 
Skaner jest zgodny z usługą zarządzania skanerami Scanner 
Management Service (SMS), która służy do wykrywania, 
konfiguracji i aktualizacji urządzeń z centralnego punktu 
zdalnego, co ogromnie redukuje czas i koszty zarządzania.

A ponieważ nawet najbardziej wytrzymałe urządzenia wymagają 
wsparcia technicznego, dostępny jest pełen pakiet usług 
mobilnych dla przedsiębiorstw (Enterprise Mobility Services), 
które pomogą Twojej firmie chronić jej inwestycję w sprzęt i 
zapewnić optymalne działanie urządzeń.

BEZPRZEWODOWY SKANER O WZMOCNIONEJ KONSTRUKCJI  
Z FUNKCJĄ BLUETOOTH

CECHY I FUNKCJE

Szeroki zasięg roboczy: od 
0,64 cm do 13,7 m
Pozwala pracownikom 
skanować kody z różnych 
odległości bez potrzeby 
przemieszczania się, co 
zmniejsza zmęczenie i 
przyspiesza wykonanie zadań.

Wbudowany interfejs 
Bluetooth klasy 2 wersji 1.2 
(profil portu szeregowego 
i HID z uwierzytelnianiem i 
zabezpieczeniami)
Skanowanie bez użycia kabli 
z bezpieczną bezprzewodową 
transmisją danych.

Skanowanie 
bezprzewodowe
Umożliwia zbieranie danych z 
kodów kreskowych w czasie 
rzeczywistym bez przewodów 
ograniczających swobodę 
ruchu, redukując przy tym 
naprawy konieczne zwykle z 
powodu uszkodzeń kabli.

Praca w trybie wsadowym
Zwiększa elastyczność 
zastosowań i pozwala 
pracować w sposób bardziej 
odpowiedni do konkretnych 
potrzeb przedsiębiorstwa. 

Więcej informacji o tym, jakie korzyści LS3578-ER może przynieść Twojej firmie, można 
znaleźć na stronie www.zebra.com/ls3578er lub korzystając z naszej centralnej bazy 
kontaktów pod adresem www.zebra.com/contact
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DANE TECHNICZNE
PARAMETRY FIZYCZNE

Wymiary 18,65 cm x 12,25 cm x 7,43 cm (wys. x szer. 
x gł.)

Waga (z baterią LiON) 420 g

Bateria Bateria litowo-jonowa 2200 mAh

Czas ładowania 
baterii

Pełne naładowanie (100%) w ciągu 3 godzin

Kolor Czarnoszary i żółty

PARAMETRY WYDAJNOŚCIOWE

Typ skanera Retrokolektywny

Źródło światła Dioda laserowa 650 nm emitująca światło 
widzialne

Szybkość skanowania 36 skanów na sekundę typowo

Minimalna szerokość 
elementów

7,5 mil (0,191 mm)

Znamionowa 
odległość robocza

Zob. strefę odczytu

Kontrast wydruków Minimalna różnica odbicia 25%

Obrót1 +/- 10 stopni z pozycji naturalnej

Odchylenie w pionie2 +/- 65 stopni z pozycji naturalnej

Odchylenie w 
poziomie3

+/- 60 stopni z pozycji naturalnej

Odczytywane kody UPC.EAN, UPC.EAN z dodatkami, GS1-128 
(dawniej UCC/EAN 128), JAN 8 i 13, Code 39, 
Code 39 pełny ASCII, Code 39 Trioptic, Code 
128, Code 128 pełny ASCII, Codabar (NW7), 
przeplatany 2 z 5, dyskretny 2 z 5, Code 93, 
MSI, Code 11, Code 32, Bookland EAN, IATA, 
GS1DataBar (dawniej RSS)

Obsługiwane 
interfejsy

RS232, Keyboard Wedge (złącze klawiatury), 
IBM 468X/469X, USB i Synapse

ŚRODOWISKO UŻYTKOWE

Temp. robocza -20˚C do 50˚C

Temp. 
przechowywania

-40˚C do 60˚C

Wilgotność Wilgotność względna 5% do 95%, bez 
kondensacji

Szczelność Szczelność klasy IP65

Odporność na upadki Urządzenie działa normalnie po 50 
upadkach na beton z wys. 2 m

Liczba dokowań w 
stacji dokującej

Ponad 250 000 dokowań

Tolerancja na światło 
otoczenia

Tolerancja na typowe warunki w świetle 
sztucznym w pomieszczeniach i naturalnym 
na zewnątrz (bezpośrednie światło 
słoneczne); oświetlenie świetlówkowe, 
żarowe, rtęciowe, sodowe, LED4: 4842 
luksy; światło słoneczne: 43 040 luksów

Wyładowania 
elektrostatyczne

Zgodność ze standardem odporności 
na wyładowania w powietrzu 20 kV i 
wyładowania bezpośrednie 8 kV

STACJE DOKUJĄCE     STB 3508 i FLB 3508            STB 3578 i FLB 3578

Zasilanie 4,75 – 14 VDC 4,75 – 14 VDC

Dokowanie bez 
ładowania

10 mA  105 mA przy 5 V 
               45 mA przy 9 V

Szybkie ładowanie 915 mA przy 5 V   915 mA przy 5 V  
660 mA przy 9 V 660 mA przy 9 V

Powolne ładowanie 480 mA przy 5 V  480 mA przy 5 V  
345 mA przy 9 V 345 mA przy 9 V

PARAMETRY RADIOWE

Moduł radiowy Bluetooth, klasa 2, wersja 1.2, profil portu 
szeregowego i HID

Częstotliwość Adaptacyjne zmiany częstotliwości w zakresie 
od 2,402 do 2,480 GHz ( jednocześnie z obsługą 
sieci bezprzewodowych 802.11)

Szybkość transmisji 
danych

720 kb/s

Zasięg łączności Do 100 m w bezpośredniej linii wzroku na 
otwartej przestrzeni; typowy zasięg łączności 
bezprzewodowej w pomieszczeniach 
wynosi 33 m, ale zależy od otoczenia; więcej 
informacji można znaleźć w opisie technicznym 
parametrów modułu radiowego Bluetooth.

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

Odporność na skoki 
napięcia

IEC 1000-4-(2,3,4,5,6,11)

EMI/RFI FCC część 15 klasa B, ICES-003 klasa B, 
dyrektywa EMC (UE), VCCI/MITI/Dentori 
(Japonia)

Bezpieczeństwo 
laserowe

IEC825-1 klasa 2

GWARANCJA

Urządzenie Zebra LS3578-ER jest objęte gwarancją na wady produkcyjne 
i materiałowe przez okres 3 lat (36 miesięcy) od daty wysyłki pod 
warunkiem, że produkt nie został zmodyfikowany i jest używany w 
normalnych i prawidłowych warunkach. Szczegółowe informacje podane 
są w pełnym tekście gwarancji.

POLECANE USŁUGI

Usługi wsparcia Zebra OneCare – usługa na poziomie Bronze

Ergonomiczna, wzmocniona 
konstrukcja klasy 
przemysłowej zdolna 
wytrzymać do 50 upadków 
na beton z wysokości  
2 m oraz 2500 wstrząsów 
o amplitudzie 1 m (5000 
uderzeń)
Zapewnia maksymalną 
niezawodność i mniej 
przestojów powodowanych 
przez przypadkowe upadki.

Klasa szczelności IP65 
(obudowa elementów 
elektronicznych)
Chroni przed wodą i pyłem, 
zapewniając niezawodne 
działanie w najtrudniejszych 
warunkach.

Jasna dioda LED i brzęczyk 
z regulacją głośności
Użytkownik wyraźnie widzi i 
słyszy sygnały potwierdzające 
odczyt nawet w hałaśliwym 
otoczeniu.

Komunikacja kilku 
skanerów z jedną stacją 
dokującą
Z jedną stacją dokującą 
można używać do trzech 
skanerów, co redukuje 
nakłady kapitałowe i koszty 
konserwacji.

Punkt celownika 
laserowego o wysokiej 
jasności 650 nm
Tworzy wyraźnie widoczną 
linię ułatwiającą bardziej 
precyzyjne skanowanie.

Obsługa kodów GS1DataBar 
(dawniej RSS) 
Zapewnia zgodność z 
najnowszymi typami kodów, 
chroniąc nakłady poniesione 
przez firmę na sprzęt.

Zaawansowane 
formatowanie danych
Eliminuje kosztowne 
modyfikacje oprogramowania 
systemu hosta.

Zgodność z usługą 
zarządzania skanerami 
(SMS)
Umożliwia wykrywanie, 
konfigurację i aktualizację 
urządzeń z centralnego punktu 
zdalnego, co redukuje czas i 
koszty zarządzania.Dokładniejsze informacje można znaleźć w podręczniku użytkownika w zakładce 

Resource (Zasoby) na stronie www.zebra.com/LS3578ER

Etykieta papierowa Jednostki angielskie Jednostki metryczne

Code 39 – 7,5 mil 0,25 – 20,00 cali 0,64 – 50,80 cm

Code 39 – 10 mil 2,00 – 32,00 cale 5,08 – 81,28 cm

Code 39 – 15 mil 3,00 – 69,00 cali 7,62 – 175,26 cm

Code 39 – 20 mil 3,00 – 94,00 cale 7,62 – 238,76 cm

Code 39 – 55 mil 15,00 – 180,00 cali 38,10 – 457,20 cm

Etykieta odblaskowa

Code 39 – 70 mil Do 30 stóp Do 9,27 m

Code 39 – 100 mil Do 45 stóp Do 13,72 m

Głębia pola

Gęstość etykiet LS3578-ER
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Centrala regionu Ameryki Płn.  
i Centrala Główna
+1 800 423 0441
inquiry4@zebra.com

Centrala regionu Azji i Pacyfiku
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Centrala regionu EMEA
zebra.com/locations
mseurope@zebra.com

Centrala regionu Ameryki 
Łacińskiej
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com


