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MS7580 Genesis
O leitor Metrologic MS7580 Genesis é o 
primeiro leitor de apresentação do mundo, 
capaz de decodificar todos os códigos 1D, PDF 
e 2D. Com uma revolucionária tecnologia de 
captura e tratamento de imagem - Area 
Imager - suporta aplicações avançadas, num 
gabinete elegante e robusto.

O MS7580 Genesis da Metrologic foi projetado 
para revolucionar o mercado de leitores de código 
de barras que utilizam a tecnologia de captura de 
imagem. Seu excelente desempenho, somado à 
flexibilidade de seus recursos, tornam o Genesis 
um produto ideal para diversas aplicações, além 
do varejo.
 Por meio do uso do botão CodeGate,  pode-se 
facilmente efetuar a leitura de códigos dispostos 
em menu e outras aplicações que exijam este 
recurso.
O MS7580, além de possuir interfaces múltiplas já 
integradas (RS232, Teclado, USB e IBM 46xx), 
conta com bancos de memória dedicados a cada 
uma delas, podendo, assim, armazenar 
configurações pertinentes ao respectivo protocolo 
de comunicação. Quando houver a necessidade de 
troca de interface, basta substituir o cabo de 

comunicação e, automaticamente, a nova interface 
será reconhecida sem a necessidade de qualquer 
nova configuração.
Três tecnologias patenteadas da Metrologic 
ampliam o já exclusivo conjunto de características 
do MS7580:

A Tecnologia FirstFlash, juntamente com o seu 
conjunto de LEDs inteligentemente posicionado,  
ajusta a intensidade de luz necessária para a 
captura da imagem, otimizando o processo de 
decodificação e eliminando, ainda, o desconforto 
proporcionado por emissões de luz muito 
intensas.

O Code Select é outro recurso oferecido pelo 
leitor, que permite ao MS7580 capturar até sete 
códigos de barras de uma vez e transmiti-los em 
qualquer ordem predeterminada.

O TotalFreedom oferece possibilidades ilimitadas  
para o desenvolvimento de módulos de aplicações 
customizadas (de valor agregado), carregadas 
diretamente no MS7580 em vez de ficarem no 
host.

CARACTERÍSTICAS

• Tolerância ao movimento

• Interfaces Múltiplas Integradas

• Arquitetura de Sistema Aberto TotalFreedom

• FirstFlash

• CodeSelect 

BENEFÍCIOS

Lê com dinamismo os códigos de barra que passam pela janela frontal.

- Ótimo custo benefício.
- Reduz o custo de mudança de protocolo de comunicação.

Simplifica a instalação, carregando os módulos de aplicação personalizados diretamente no 
dispositivo de imagens, e não no host.

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

Faz a varredura de até 7 códigos de barras em uma opção e transmite os dados em qualquer 
ordem predeterminada.
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ESPECIFICAÇÕES OPERACIONAIS

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS

Altura   150 mm (5.9")
Profundidade  80 mm (3.2")
Largura   83 mm (3.3")
Peso   340 g ( 12 oz )
Terminação    Conector RJ45 de 10 pinos
Cabo   2.9 m (9.5') padrão reto

Tensão de entrada  12 V
Potência    Operação: 2.3 W 
   Descanso: 1.7 W
Corrente   Operação: 192 mA
   Descanso: 142 mA
Transformadores DC  12 V @ 1.25 A
EMC   FCC Classe B
Classe do laser   Classe 1: IEC60825-1: 1993/A1: 1997 + A2:2001
   Classe 1: EN60825- 1: 1994/A11: 1996 + A2:2001

Temperatura de operação  0° C a 40 °C ( 32ºF a 104ºF )
Temperatura de armazenamento -40 °C a 60°C (-40ºF a 140ºF )
Umidade   0% a 95% de umidade relativa, sem condensação
Níveis de luz   Até 100,000 lux (9,290 footcandles)
Choque (queda)  Suporta quedas de 1,5 m ( 5")

DESEMPENHO DE LEITURA

Profundidade de campo (DOF)  0 mm – 152 mm (0"- 6") para códigos de barra de 0,33 mm  
   (13 mil) como padrão 
Campo de leitura   55 mm x 35 mm (2.2" x 1.4")@ Frontal; 185 mm x 110mm  
   (7.3"x 4.3")@152 mm (6")
Barra mínima de leitura (elemento) 1D: 0.1 mm (4mil); 
   PDF: 0.127 mm (5mil)
   2D: 0.254mm (10mil)
Tolerância de movimento  200 cm/sec (78”/sec) para códigos de barra de 0,33 mm 
   (13 mil) como padrão@ 10 cm (4”)
Resolução   1280 x 768
Contraste de impressão  20 % de diferença mínima de reflexão
Roll, Pitch, Skew  360, 70º, 75º

MS7580 Genesis

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  Teclado, RS232, 46xx RS485, USB
Sinal sonoro   7 tons ou nenhum
Indicadores luminosos   Azul = Laser ligado, pronto para leitura
   Branco = Boa Leitura

Cores dos produtos
disponíveis

Cinza escuro

MS7580 pode ser fornecido em outras cores 
mediante a compra de quantidade mínima

ISO 9001:2000
Produtos fabricados em planta 
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