
MS7320 InVista 

Reduz o furto de mercadorias.

Fácil remoção ou substituição dos cabos de comunicação.

Através do software MetroSet2  é possível atualizar o programa interno do leitor em quaquer PC.

Permite a conexão de um segundo leitor de código de barras ou dispositivo externo ao leitor.

Permite o reparo da unidade em campo.

• Antena de Desativação Etiquetas Eletrônicas (EAS) 

• Equipado com conectores Power link 

• Equipado com memória FLASH ROM 

• Interface auxiliar RS232 para periféricos 

• Janela de proteção frontal substituível em campo 

 

O MS7320 InVista é um leitor 
omnidirecional laser versátil, com alta 
performance e durabilidade. Devido ao seu 
padrão de feixes agressivo, este modelo 
proporciona grande produtividade no 
checkout, minimizando o esforço do 
operador e aumentando a velocidade no 
atendimento.

Cada MS7320 InVista já sai de fábrica com a antena 
EAS embutida, o que permite sua integração a 
sistemas de segurança disponíveis no mercado, 
possibilitando, assim, a desativação da etiqueta de 
segurança simultaneamente com a leitura do código 
de barras e reduzindo os furtos de produtos no varejo. 
Sua janela de vidro, facilmente substituível em 
campo, elimina a necessidade de envio do 
equipamento inteiro para assistência técnica.

Quando necessário, a programação e integração 
neste leitor são simplificadas pelo uso do manual 
com os menus de códigos de barras ou com o uso do 
sistema MetroSet2. 

Com seu interfaceamento múltiplo, o MS7320 
InVista é compatível com a maioria dos pontos de 
venda (PDV) do mercado. A porta de comunicação 
auxiliar RS-232 permite a conexão de leitores 
manuais ou outros periféricos.

Com todas estas características, este leitor atende a 
todas as necessidades atuais dos ambientes de 
varejo para os quais foi projetado: supermercados, 
hipermercados, lojas de conveniência, farmácias, 
entre outros.
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MS7320

Área de Leitura

Elemento Mínimo do Código de Barras 

ESPECIFICAÇÕES OPERACIONAIS

Fonte de luz   Diodo Laser visível 650 nm+10 nm
Potência do laser  0,678 mW (pico)
Capacidade de decodificação Autodiscrimina todos os padrões de códigos de barras 1D,  
   incluindo RSS. Para outras simbologias, consulte a Metrologic
Interface do sistema  Teclado, RS232, Light Pen, Teclado Stand Alone, USB, IBM, OCIA 
Número de caracteres  Até 80 caráteres
Sinal sonoro   7 tons ou nenhum
Indicadores luminosos  Verde = Laser Ligado, pronto para leitura
   Vermelho= Boa leitura

DESEMPENHO DE LEITURA

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS
Dimensões ( Sem suporte ) 185 mm (A) x 99 mm (P) x 168 mm (L ) (7,3”x 3,9”x 6,6”) 
Base do suporte  64 mm x 64 mm ( 2,5”x 2,5”)
Peso   1,2 Kg ( 2,65 Libras )
Terminação   3 conectores modulares RJ45 de 10 pinos cada
Cabo   Padrão de 2,1 m (7”) liso. Para outros cabos consultar Metrologic
Suporte (opcional)  Totalmente ajustável

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

Tensão de entrada  5.2 VDC  +0.25 V
Potência   1,9W
Corrente de operação  360 mA
Transformadores DC  Classe II; 5,2 VDC @1A
Classe do laser  CDRH: Classe IIa; EN60825-1:1994/A11:1996 Classe 1
EMC   FCC, ICES-003 & EN55022 Classe A

ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura de operação  0º C  a  40º C (32ºF a 104º F)
Temperatura de armazenagem -40º C a 60º C (-40ºF a 140ºF)
Umidade   5% a 95% de umidade relativa, sem condensação
Nível de luz   Até 4842 lux (450 footcandles)
Contaminação  Selado para resistir às partículas em suspensão
Ventilação   Não é necessária

0,132 mm (5,2 mil) 
0,191 mm (7,5 mil) 
0,264 mm (10,4 mil)
0,330 mm (13.0 mil) 
0,478 mm (19,5 mil) 
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Profundidade de campo   0 - 215 mm (0”- 8,5 ) para códigos de 0,33mm (13 mil)  
   como padrão
Largura do campo de leitura 38 mm (1,5”) @15 mm (0,6”); 135 mm (5,3”) @191 mm (7,5”) 
Velocidade de leitura  2000 linhas por segundo
Padrão de leitura  Ominidirecional - 5 campos de 4 linhas paralelas
Número de linhas  20 
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° 

7320-13 AUX EAS RS232/ OCIA 
IBM 

7320-37 AUX EAS RS232/ KB WEDGE/ 
LIGHT PEN USB 

Port Configuration 

10 10 10 1 1 1 

www.br.metrologic.com

ISO 9001:2000
Produtos fabricados em planta 

com certificação

Especificações sujeitas sem aviso prévio. Todos os direitos reservados pela Metrologic. 
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Cores dos produtos
disponíveis Cinza claro

MS7320 pode ser fornecido em outras cores 
mediante a compra de quantidade mínima


