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MS1633 FocusBT

O FocusBT é o leitor de captura de imagem da 
Metrologic que supera todos os atuais leitores 
sem fio e 2D do mercado, através da 
comunicação Bluetooth e  do  excelente 
desempenho de leitura proporcionado pela 
tecnologia  FirstFlash.

Perfeito para atender aplicações do varejo, 
gerenciamento da cadeia de suprimentos e 
outras atividades de controle por rastreamento, O 
MS1633  FocusBT opera  no padrão de varredura 
ominidirecional e combina a mobilidade 
oferecida pela tecnologia Bluetooth V1.2 com 
muitas outras qualidades já encontradas no 
consagrado MS1690 Focus. 
A tecnologia FirstFlash permite ao  MS1633 
FocusBT decodificar códigos de barras em um 
único flash, inclusive 1D, 2D, RSS, PDF417, 
microPDF, FAN/ UCC Composite, Códigos 
Matriciais e Postais, garantindo excelente 
desempenho de leitura.
O MS1633 FocusBT é equipado com as 
tecnologias  CodeGate e RangeGate da 
Metrologic. A tecnologia CodeGate  permita a 
leitura do código desejado e conclui a 

transmissão dos dados com um simples 
pressionar de gatilho. A tecnologia RangeGate 
possibilita ao MS1633 FocusBT armazenar 
centenas de códigos de barras em uma memória 
interna durante o tempo que o leitor estiver fora 
da área de abrangência da base de rádio e 
descarrega-os, automaticamente, assim que a 
conexão for restabelecida.

Para outras aplicações de captura de imagem, o 
MS1633 FocusBT combina um sensor CMOS de 
alta resolução com um processador poderoso, o 
que possibilita, ampla flexibilidade no tratamento 
das imagens recebidas.
Além da detecção de objetos através de 
dispositivo infravermelho, o MS1633 FocusBT 
vem equipado com diversos recursos de 
programação que proporcionam economia de 
energia. Vem, também, com um adaptador 
Bluetooth conhecido como donge e duas 
baterias de lithium-ion recarregáveis. Cada 
bateria permite a operação do leitor por 12 
horas, ou cerca de 9.000 leituras por carga.

CARACTERÍSTICAS

• FirstFlash

• Padrão de varredura omnidirecional

• Baterias de Li-ion removíveis

• Adaptador Bluetooth - USB

• Modos de economia de energia chave LIGA-DESLIGA 

BENEFÍCIOS

Aumenta a produtividade, fazendo a varredura de códigos 1D e 2D no primeiro flash de leitura.

Efetua a leitura do código em qualquer posição de apresentação ao leitor.

Bateria removível que permite substituição de forma rápida sem utilização de ferramentas.

Adaptador Bluetooth que permite a conexão simultânea de até 7 dispositivos Bluetooth em uma 
única porta USB.

Ambos preservam a vida útil da bateria. 



ESPECIFICAÇÕES OPERACIONAIS

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS

www.br.metrologic.com

Altura   183 mm (7.2")
Profundidade  124.5 mm (4.9")
Largura   Cabeça:30 mm (1.2");Corpo:79 mm (3.1")
Peso   290 g

Tensão de entrada  5 VDC < 1A
Recarga de bateria  6 horas
Capacidade da bateria  Média de 9.000 leituras
Transformadores DC  Scanner: Nenhum; Base: Classe 2;  5 VDC < 1 A
Classe do laser   Classe 1: IEC60825-1: 1993/A1: 1997 + A2:2001
   Classe 1: EN60825- 1: 1994/A11: 1996 + A2:2001
EMC   FCC Classe A, IEC60825-1 LED segurança

Temperatura de operação  0° C a 40 °C ( 32ºF a 104ºF )
Temperatura de armazenamento -20 °C a 50°C ( -4ºF a 120ºF )
Umidade   0% a 95% de umidade relativa, sem condensação
Níveis de luz   Até 190,000 lux (17,670 footcandles)
Choque (queda)  Suporta quedas de 1,5 m ( 5")

DESEMPENHO DE LEITURA

Profundidade de campo (DOF)  0 mm – 254 mm para códigos de barra de 0,33 mm (13 mil)  
   como padrão  
Largura do campo   49 mm L x 19 mm H (1.9” L x 0.8” H) @ 20mm (0.8”);
   264 mm L x 106 mm H (10.4” L x 4.2” H) @ 280 mm (11”)
Velocidade de leitura  1120 varreduras por segundo
Barra mínima de leitura (elemento)  1D: 0.127 mm (5mil); 2D: 0.254mm (10mil)
Resolução   1280 x 512
Contraste de impressão  20 % de diferença mínima de reflexão
Pitch, Skew   75º, 75º

MS1633 FocusBT

Fonte de luz   LED 645 nm + 7.5 nm 
Capacidade de decodificação Reconhece automaticamente todos os códigos de barras 1D  
   padrão, RSS, PDF417, Micro PDF, Maxicode, Data Matrix, QR  
   Code, UCC, EAN composto, Postais, Aztec.
Interfaces do sistema  Bluetooth v1.2
Sinal sonoro   7 tons ou nenhum
Indicadores luminosos   Azul = Laser ligado, pronto para leitura, conectado bluetooth
   Branco = Boa Leitura
   Amarelo= CodeGate inativo e indicador de bateria

Cores dos produtos
disponíveis

Cinza escuro

MS1633 pode ser fornecido em outras cores 
mediante a compra de quantidade mínima

ISO 9001:2000
Produtos fabricados em planta 
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