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Metapace S-2 – Linear Imager with 90 m Bluetooth range

www.metapace.com

Highlights

Technical specifications

Scanner properties 
Type  1D linear imager 
Light source 618 nm - 626 nm red LED 
Resolution Min. 3 mil 
Scan rate 200 scans/second; 200 decodes/second 
Depth of field 0.5 cm - 35 cm 

Scanning angle Pitch: ±70 °; skew: ±70 ° 
Hands-free scanning Auto-sense and continuous modes 
Supported bar codes 1D, Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, GS1 Databar (RSS), 
 Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Italian and French Pharmacodes, 
 Matrix 2 of 5, MSI, Plessey, RSS14, Telepen, UPC/EAN/GS1-128, and more 
Language support English, French, Italian, Belgian, Norwegian, Swedish, Portuguese, German,  
 Spanish
Electronics 
Module Bluetooth class 2 (2,4 GHz) Version 2.0 
Bluetooth range Up to 90 m line of sight 
Voltage  +5 V ± 10 %
Interfaces 
I/F ports  USB, KBW, RS232 
Specifics 
Impact resistance 1.2 m multiple drops onto concrete 
Protection rating IP30 
Accessories 3-way stand with weighted base for desk, wall, auto-sense, providing   
 Bluetooth communication for up to seven scanners  
Configuration Setup using Windows-based Metapace ScanMaster software (included),  
 by direct connection, or printed bar codes
Housing 
Weight 177 g 
Colour Black 
Environment 
Operating temperature 0 °C - 50 °C  
Storage temperature -20 °C - 60 °C  
Humidity 10 % - 90 % RH (non-condensing)
Warranty 
Period 36 months (except battery)

• Cordless bar code scanner with Bluetooth interface

• High-performance linear imager - highspeed scanning of 1D and GS1 bar codes

• Huge memory for up to 32,000 scans while in Batch mode

• Up to 90 m transfer distance - enormous range thanks to Bluetooth class 2

• Bluethoot cradle included - flexible use as handheld or presentation scanner
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Συνεργαζόμενοι οίκοι

 

Η multisystems διανέμει και υποστηρίζει τεχνικά, προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους κατασκευής σε 

Barcode scanners, εκτυπωτές ετικετών, φορητά τερματικά, λύσεις πλαστικών καρτών τύπου πιστωτικής 

καθώς και συστήματα λιανικής πώλησης όπως συστήματα Point of sale, ταμειακές μηχανές και 

φορολογικούς μηχανισμούς. 

Στις εγκαταστάσεις μας στο Αιγάλεω λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένο τεχνικό εργαστήριο με άρτια 

καταρτισμένους μηχανικούς που μπορούν να δώσουν λύσεις ακόμα και στις πιο δύσκολες 

μηχανογραφικές προκλήσεις του χώρου της βιομηχανίας, της εφοδιαστικής αλυσίδας και της λιανικής. 

Σας εξυπηρετούμε έναν – έναν προσωπικά προσφέροντας σας τον προσωπικό σας τεχνικό σύμβουλο ο 

οποίος γνωρίζει τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της επιχείρησής σας ενώ σας εξυπηρετεί σε όλη την 

πορεία της συνεργασίας σας μαζί μας ή εξέλιξης του έργου σας. Είμαστε δίπλα σας να σας 

συμβουλέψουμε να επιλέξετε τον σωστό εξοπλισμό μέσα από μια ευρύτατη γκάμα 12.000 προϊόντων 

τεχνολογίας για όλες τις ανάγκες από τα πιο επώνυμα εργοστάσια της παγκόσμιας αγοράς. 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας έχουμε διαχωρίσει τα εμπορικά και τα τεχνικά μας τμήματα σε 6 

διακριτές ενότητες τις οποίες μπορείτε να δείτε στον πίνακα που ακολουθεί προκειμένου να σας 

εξυπηρετούμε γρήγορα και αποτελεσματικά. Για οτιδήποτε χρειαστείτε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε 

μαζί μας στο 211 780 1000, θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε. 

Η multisystems διαθέτει και υποστηρίζει 
 

 
 

Barcode scanners 
 
Ενσύρματα | Ασύρματα | 2D Imagers | Bluetooth IOS / Android | Λιανικής  

 

Εκτυπωτές ετικετών & αναλώσιμα 
 
Επιτραπέζιοι | Βιομηχανικοί | Έγχρωμοι | Ετικέτες | Μελανοταινίες 
 

 

 

Φορητά τερματικά 
 
Φορητά τερματικά | Βιομηχανικά Tablets | Τερματικά αυτοκινήτου / Κλαρκ   

 
 

 

Συστήματα λιανικής πώλησης Point of sale 
 
Συστήματα POS  |  Touchscreen οθόνες  |  Θερμικοί εκτυπωτές 

 
 

 

Λύσεις πλαστικών καρτών 
 
Εκτυπωτές πλαστικών καρτών  |  Αναλώσιμα  |  Πλαστικές κάρτες PVC 

 
 

 

Φορολογικά προϊόντα 
 
Ταμειακές μηχανές  |  Φορολογικοί μηχανισμοί  |  Φορολογικοί εκτυπωτές 
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