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O GRUPO DATALOGIC
A Datalogic faz parte do Datalogic Group, líder global dos
mercados de Captura Automática de Dados e Automação
Industrial. Como fabricante de classe mundial de leitores de
código de barras, computadores móveis, sensores, sistemas
de visão e sistemas de marcação a laser, a Datalogic oferece
soluções inovadoras para uma gama completa de aplicações
nos setores de varejo, transporte e logística, manufatura e
saúde. Os produtos da Datalogic são utilizados em mais de
um terço dos supermercados e pontos de venda, aeroportos,
serviços postais e de transporte do mundo. A Datalogic
ocupa uma posição única no fornecimento de soluções que
tornam a vida das pessoas mais fácil e eficiente.
A Datalogic Spa., com sede em Lippo de Calderara di Reno
(Bolonha), está listada no segmento STAR da Bolsa de
Valores da Itália desde 2001, como DAL.MI. O Datalogic Group

www.datalogic.com

emprega cerca de 2.400 funcionários em todo o mundo,
distribuídos em 30 países.
Em 2014, o Datalogic Group gerou receitas superiores a 464,5
milhões de Euros e investiu mais de 43 milhões de Euros em
Pesquisa e Desenvolvimento. Com um portfólio de mais de
1.000 patentes, a Datalogic é líder mundial em tecnologia.
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Aplicações: Expedição & Recepção, Seleção de Itens,
Empacotamento, Montagem de Kits

Aplicações: Seleção de Itens, Empacotamento, Montagem
de Kits, Contagem de Ciclo

Aplicações: Verificação de Entrega, Captura de Assinatura,
Coleta e Entrega em Área Remota

• Leitura rápida e omnidirecional

• Tela gráfica ampla sensível ao toque, colorida e de alta
visibilidade

• Tela brilhante, sensível ao toque e legível sob a luz solar

• Modelos disponíveis com tela e teclado
• Comunicação ponto a ponto, multiponto e de rede.
• Conexão com ou sem fio
• Tecnologia sem fio Bluetooth®
• Comunicação sem fio STAR 2.0 Cordless System™ da
Datalogic
• Vedação IP65

• Captura de dados com leitor a laser ou imager

• GPS assistido (A-GPS) para aplicações baseadas em
localização

• Tecnologia ‘Green Spot’ de confirmação visual de boa
leitura patenteada da Datalogic

• Celular 3G/4G (HSPA+) para a comunicação de voz e
dados

• Design ergonômico e construção robusta

• Tecnologia sem fio Bluetooth® Classe 2 com EDR

• Sistemas operacionais múltiplos

• Rádio Laird/Summit 802.11 e WLAN com certificação
Cisco CCX v4

• Tecnologia sem fio Bluetooth® Classe 2 com EDR
• Rádio Laird/Summit 802.11 e WLAN com certificação
Cisco CCX v4

• Captura de dados com leitor a laser ou imager
• Câmera com auto foco e flash

DH60
Falcon™ X3+
Série PowerScan™

Lynx™
ELF™
Skorpio™ X3

DL-Axist™

