
Highlights
• Cost-effective 1D linear imager with radio transmission
• Large range of motion: up to 15 m radius
• Triple feedback: optic, acoustic and vibration
• Up to 70,000 scans per battery charge
• All inclusive: set up and start

* The wireless transmission range may vary depending  
 on the placement and size of surrounding objects.

Subject to change without notice.    MP_S-3_v1.1

www.metapace.com

Technical specifications

Type      1D linear imager
Lightsource     630 nm ± 20 nm red LED
Resolution     Min. 0.1 mm (4 mils)
Scan rate      270 scans/s
Depth of field     3 to 46 cm
Scanning angle     Pitch: ± 65°; skew: ± 50°   
Readable barcode symbologies  RSS Codes, EAN, UPC, I 2 of 5, Codabar,
     Code 39, Code 128, China Postage, Code 93, 
     Code 11, MSI-Plessy, CODE 32, TELPEN
Supported languages   English, German, Italian, Danish, Spanish, Japanese, French

Scanner properties

Electronics

R/F module    2.4 to 2.526 GHz, ISM band
R/F range     Up to 15 m
Voltage     5 VDC ± 5 % (scanner) / 5 VDC ± 5 % (USB dongle)
Battery capacity    1200 mAh
Operating time    Up to 8 hours, approx. 70,000 scans/charge

Housing

Color     Black
Dimension    185.5 x 66.6 x 90.8 mm (scanner)
     80.4 x 24 x 12 mm (USB dongle)
Weight     Scanner: 145 g / USB dongle: 10 g

Interface

I/F port     USB (HID)

Warranty

Period     24 months

Environment

Operating temperature   0 °C to 40 °C
Operating humidity    20 % to 80 % RH (non condensing)
Storage temperature   -20 °C to 65 °C
Storage humidity    5 % to 95 % RH (non condensing)

Metapace S-3 – Wireless Barcode 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 

 

 

http://www.multisystems.gr
http://www.multisystems.gr/
mailto:info@multisystems.gr
http://www.multisystems.gr

