
نإ  tna intelli-read لماك 3  تنرتنالا  ةكبش  ىلع  ضيرع  دوكراب  ئراق  نع  ةرابع 
موقت يذلا  جتنملا  ةحص  نم  ققحتلل  كيدل  طيرشلا  ىلع  ًایئاقلت  دوكرابلا  صحفي 

لماكتت .هجاتنإب   tna intelli-read جمارب 3  عم  ةلوھسب   tna robag نأ اھنكميو 
تاعرس عم  قباطتت   tna robag

ةءارق متت  .طيرشلا  ماظنل  لماكلا  ضرعلا  حسمب 
هتعابط ناكم  نع  رظنلا  ضغب  دوكرابلا ، لك 

طيرشلا ىلع  .

جمارب عم  ةلوھسبو  ةسالسب  جمدني   tna
robag تاعرس  عم  اًضيأ  قباطتت  يتلا   tna

robag .

ىرجُي يذلا  جتنملا  دوكرابلا  نم  ققحتلا  قباطي 
ةیقوثوملاو ةقدلا  يلاع  دوكراب  ماظنب  هتئبعت  .

دوكراب دوجو  مدعب  سایكألا  ةئبعت  زاھج  تاھیبنت 
ریشي فوسو  دوكرابلا ) ةءارق  متي  مل  اذإ  وأ  )

مدع فاشتكا  ةلاح  يف  فقوتلاب  ةئبعتلا  زاھج 
دوكراب دوجو  .

ةلصتم ةددعتم  تاجتنم  جمارب  كانھ  تناك  اذإ 
ةمئاق يف  اھضرع  متي  فوسف  ديدج ، دوكرابب 

ديري يذلا  جمانربلا  رایتخا  لغشملل  نكمي  ثیحب 
هلیغشت .

دوكراب لكل  روصلا  يئوضلا  حساملا  طقتلي 
قباطم هنأ  دكؤي  فوسو  ةیلاع ، ةعرسب  .

ةيرایعملا تازیملا 

tna’s robag يف لماكتم  جمانرب 
ملعتلاو دادعإلا  ةلھس  فئاظو 

هزواجت لیحتسملا  نم  نوكي  داكي  هعون  نم  ديرف  میمصت 

تاقیبطتلا

ةزوبخملا ةفیفخلا  تابجولا 
بوبحلا
ىولحلا
تارسكملا
ةنوركعملا

ةفیلألا تاناویحلا  ةيذغأ 
قیحاسملا

ةفیفخلا تابجولا 

صئاصخلا

يطيرشلا زمرلا  نم  ققحتلا  صحف  ماظن 

®

®

®

®

®

®

http://ae1.tnasolutions.com/aplicaciones/baked-snacks/
http://ae1.tnasolutions.com/aplicaciones/cereals/
http://ae1.tnasolutions.com/aplicaciones/confectionery/
http://ae1.tnasolutions.com/aplicaciones/nuts/
http://ae1.tnasolutions.com/aplicaciones/pasta/
http://ae1.tnasolutions.com/aplicaciones/pet-foods/
http://ae1.tnasolutions.com/aplicaciones/powders/
http://ae1.tnasolutions.com/aplicaciones/snacks/


تافصاوملا

tna intelli-read 3

دوكلا تافصاوم 

دوكلا عون   (UPC/EAN) UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13

دوكلا مجح   (UPC/EAN) 80-150%

دوكلا 128  ) دوكلا عون  ) زمرلا ةعومجم   ) دوكلا 128  A)

ةصوب  ) ملم دوكلا 128 )  ) دوكلا مجح  ) ةدحو (0.01) 0.3≤ لكل 

ماقرأ  (UPC/EAN) 8, 12, 13

دوكلا 128  ) ماقرأ ) 4-Dec

ئراقلا تافصاوم 

نوللا طمن  ءاضیب ةیفلخ  / ءادوس ةطرشأ 

ةصوب  ) ملم قیض ) مسج  / ضيرع مسج   ) حسملا ضرع  ) 640/490 (25/19)

ةءاضإلا LED

دوكرابلا هاجتا  فالغلا هاجتال  يزاوم 

لیصوتلا TCP/IP

ديدمت  UPC-E موعدم

يرابتخا موعدم

فالغلا تافصاوم 
ةقیقد / مدق ةقیقد  ملیفلل م/ ةعرس  ىصقأ  ) 35 (115)

حسملل لدعم  ىصقأ  ةقیقدلا 300 يف  سیك 

ةدعاسملا تاودألا 
رمتسم رایت  تلوف  لیغشتلا  دھج  18-30

ناصح  ) طاولاب ةقاطلا  كالھتسا  ) 50 (0.07)

كبلط ميدقت  دنع  دكأتلا  ىجري  جتنملل ، اًقفو  فلتخت  دقو  رییغتلل  ةعضاخ  هالعأ  ةروكذملا  تافصاوملا  عیمج  .
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