
O MS3780 Fusion é um leitor laser extremamente 
ergonômico que oferece excelente desempenho. É 
totalmente apropriado para clientes que 
necessitam de grande agilidade de leitura, além 
de oferecer a versatilidade de poder ser usado 
como leitor manual em produtos de grande 
volume ou peso, tais como os vendidos em lojas 
de materiais de construção, lojas de utilidades 
domésticas, atacadistas, etc.

O suporte ajustável com 50° de inclinação e três 
posições de travamento, que pode ser fixado em 
balcões ou paredes, oferece aos usuários a 
flexibilidade de poder utilizar o leitor com maior 
conforto, gerando assim alto desempenho e 
agilidade no atendimento.

O MS3780 Fusion é um leitor laser portátil que 
disponibiliza aos seus usuários opções múltipla 
e variadas formas de operação, tais como, 
leitura com padrão de feixe omnidirecional ou 
feixe único e ainda a possibilidade de utilização 
no suporte ou móvel.

O MS3780 Fusion também integra a já conhecida 
e patenteada tecnologia CodeGate utilizada na 
bem sucedida série Voyager. 

Quando utilizado fora do suporte, esta tecnologia 
permite que o usuário escolha e faça a 
transmissão do código com um simples toque no 
botão CodeGate, proporcionando total segurança 
na seleção do código a ser lido.

Características como o Flash ROM, programação 
através do manual MetroSelect  ou do programa 
MetroSet2  e ainda cabos substituíveis pelo 
usuário protegem o seu investimento,  tornando o 
MS3780 Fusion  uma ótima opção para o seu 
negócio.
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BENEFÍCIOS

Leitura dinâmica de código de barras em qualquer direção, aumentando a produtividade.

Botão para seleção de padrão de feixe que substitui para função feixe único na leitura de menus.

Permite a utilização do leitor no modo mãos livres (seleção automática).

Desativação da etiqueta EAS e decodificação de um código de barras em uma única operação.

CARACTERÍSTICAS

• Padrão de varredura primário omnidirecional

• Padrão de varredura secundário (feixe único)

• Suporte mãos livres ajustável 

• Modo repouso 

• Integração EAS opcional

MS3780 Fusion

Modos mútiplos de repouso, aumentando a vida útil do leitor e reduzindo consumo de energia.
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Área de Leitura

ESPECIFICAÇÕES OPERACIONAIS

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS

Comprimento  189 mm (7,44”)
Largura   65 mm (2,56”)
Altura   73 mm (2,88”)
Peso   195 g (6,9 oz)
Terminação   Conector RJ45 com 10 pinos
Cabo   Padrão reto com 2,1 m (7') ou opcional com 2,7 m (9') para  
   outros modelos consulte a Metrologic

Fonte de luz   Diodo Laser visível 650 nm  
Potência do laser  1,1mW (pico)
Capacidade de decodificação Reconhece automaticamente todos os códigos de barras 1D padrão,  
   RSS-14. Para outras simbologias, consulte a Metrologic.
Interfaces do sistema  Teclado, RS232, Teclado Stand Alone, USB, IBM468X/469X,  
   OCIA
Número de caracteres  Até 80 caracteres
Sinal sonoro   7 tons ou nenhum
Indicadores luminosos  Azul = laser ligado, pronto para leitura
   Branco = boa leitura

DESEMPENHO DE LEITURA

Profundidade de campo   25 mm – 279 mm (1"- 11") para códigos de barras de 0,33  
   mm (13 mil) como padrão
Largura do campo de leitura 30 mm (1,2 pol.) @ 25 mm (1,0 pol.)
   150 mm (5,9 pol) @ 280 mm (11,0 pol)
Velocidade de leitura  1,333 linhas por segundo (omnidirecional)
   67 linhas por segundo, (unidirecional)
Padrão de varredura  5 campos de 4 linhas paralelas omnidirecional; ou gatilho  
   selecionando feixe único
Número de linhas de varredura 20 (omnidirecionais); ou 1 (uma linha)
Densidade mínima do código 0,127 mm (5,0 mil)
Contraste de impressão  35% de diferença mínima de reflexão
Roll, Pitch, Yaw  360°, 60°, 60°

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

Tensão de entrada  5VDC ± 0,25 V
Potência   1,375 W
Corrente   275 mA típico @ 5 VDC
Transformadores DC  Classe 2; 5,2 VDC@650mA
Classe de laser  Classe 1; IEC60825-1:1993/A1:1997+A2:2001
   Classe 1; EN60825-1:1994/A11:1996+A2:2001
EMC   FCC, ICES-003 & EN55022 Classe B
ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura de operação  -20°C a 40°C (-4°F a 104°F)
Temperatura de armazenamento -40°C a 60°C (-40°F a 140°F)
Umidade   5% a 95% de umidade relativa, sem condensação
Níveis de luz   Até 4842 Lux (450 footcandles)
Contaminação  Selado para resistir às particulas em suspensão
Ventilação   Não necessária
Quedas (Choques)  Resiste à múltiplas quedas de 1,5 m
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Cores dos produtos
disponíveis

cinza claro Preto

MS3780 pode ser fornecido em outras cores 
mediante a compra de quantidade mínima

ISO 9001:2000
Produtos fabricados em planta 

com certificação

Especificações sujeitas sem aviso prévio. Todos os direitos reservados pela Metrologic. 
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