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MS1690Focus

O MS1690 Focus proporciona aos usuários um 
maior desempenho para todas as aplicações 
de leituras dos códigos de barras 1D e 2D – 
incluindo códigos mal-impressos e rasurados 
– por incorporar alta resolução de imagem, 
tecnologia FirstFlash e leitura de contato em 
uma solução ao alcance de todos.

O MS1690 Focus da Metrologic é um leitor 
manual de captura de imagem de alta 
performance. Este leitor omnidirecional 
decodifica todos os códigos de barras 
convencionais e bidimensionais, sem a 
necessidade de qualquer orientação do código 
em relação ao leitor. Para a captura e 
transmissão da imagem, o MS1690 Focus 
combina a alta resolução de um sensor CMOS 
com um poderoso processador que proporciona 
diferentes padrões de transferência de imagem 
em alta velocidade.

Por anos, a Metrologic vem desenvolvendo e 
fabricando leitores industriais fixos de captura de 

imagem, utilizados por algumas das principais 
empresas mundiais da área de transporte de 
carga, centros de distribuição e empresas de 
serviços postais. Essa mesma tecnologia foi 
aplicada no desenvolvimento do MS1690 Focus: 
um leitor manual portátil com design 
contemporâneo, resistente, desenvolvido para 
trabalhar também em ambientes hostis.

Durante a etapa do projeto do MS1690 Focus, a 
meta foi superar a concorrência e desenvolver 
um novo padrão de mercado, proporcionando ao 
usuário mais eficiência, através de avanços 
tecnológicos exclusivos para atender as 
necessidades do mercado atual e as 
necessidades futuras.

Quando o MS1690 Focus é utilizado no suporte, 
passa a operar como leitor de apresentação 
deixando o operador com as mãos livres.

CARACTERÍSTICAS

• First Flash

• Leitura Ominidirecional

• Iluminação Linear

• Seleção de códigos múltiplos

• Desenho de iluminação frontal

BENEFÍCIOS

Aumento da produtividade, pois lê praticamente cada código no primeiro flash do LED.

Elimina a necessidade do usuário orientar o leitor ao código de barras.

Permite a leitura de menus através de um leitor de caputara de imagem. 

Lê até 7 códigos com um único acionamento do gatilho e transmite os dados na ordem desejada.

Habilidade para ler ao contato, desempenho de leitura consistente em toda profundidade de campo, 
sem “zona morta”.



ESPECIFICAÇÕES OPERACIONAIS

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS
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Área de Leitura

Altura   183 mm (7,2”)
Profundidade  124.5 mm (4,9”)
Largura   Corpo do Leitor: 30 mm (1,2”); cabeça: 79 mm (3,1”)
Peso   225 g (8 oz)
Terminação   Conector RJ45 de 10 pinos
Cabo   2.7 m (9') padrão; opcional 2.1 (7')

DESEMPENHO DE LEITURA

Profundidade de campo   0 mm - 254 mm (0” a 10”) para códigos 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)@ 20 mm (0.8"); 264  
   mm L x 106 mm H (10.4"L x 4.2" H)@280 mm (11").
Densidade mínima do código 1D 0,127 mm (5,0 mil)
Densidade mínima do código 2D 0,254 mm (10,0 mil)
Resolução   1280 x 512
Contraste de impressão  20 % de diferença mínima de reflexão
Pitch, skew   75º, 75º
 

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

Tensão de entrada  5 V
Potência   Operação: 2 W (pico)
   Descanso: 800 mW
Corrente   Operação: 400 mA (pico)
   Descanso: 160 mA 
Transformadores DC  5 V @ 650 mA
EMC   FCC Class A, IEC60825-1 LED segurança
Proteção ESD  Funcional após 100 descargas de 15kV
Classe do laser  Class 1: IEC60825-1: 1993/A1: 1997 + A2:2001
   Class 1: EN60825-1: 1994/A11: 1996 + A2:2001
ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura de operação  0°C a 40°C (32°F a 104°F)
Temperatura de armazenamento -40°C a 60°C (-40°F a 140°F)
Umidade   0% a 95% de umidade relativa, sem condensação
Níveis de luz   Até 100.000 Lux (9,290 footcandles)
Quedas (queda)  Suporta quedas de 1,5 m ( 5")
Contaminação  Selado para resistir às partículas em suspensão

Elemento Mínimo do Código de Barras
1D
0,132 mm (5,2 mil)
0,190 mm (7,5 mil)
0,264 mm (10,4 mil)
0,330 mm (13 mil)
0,533 mm (21 mil)
PDF
0,254 mm (10 mil)
0,381 mm (15,9 mil)

MS1690 Focus

30 mm
(1.2”)

79 mm
(3.1”)

124.5 mm
(4.9”)

183 mm
(7.2”) 182 mm

(7.16”)

145 mm
(5.70”)

0 mm 100 mm 200 mm 300 mm  
(0”) (4”) (8”) (12”)  

Fonte de luz   LED 645nm  ±  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  Teclado, RS232, USB, IBM
Sinal Sonoro   7 tons ou nenhum
Indicadores luminosos  Azul = Pronto para leitura
   Branco = Boa leitura
   Amarelo = No suporte

Cores dos produtos
disponíveis Cinza escuro

MS1690 pode ser fornecido em outras cores 
mediante a compra de quantidade mínima

ISO 9001:2000
Produtos fabricados em planta 

com certificação Metrologic Instruments,Inc.
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Especificações sujeitas sem aviso prévio. Todos os direitos reservados pela Metrologic. 
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