
Handheld utökar wearable-segmentet och lanserar den stryktåliga ringskannern 

RS60 
 

[Lidköping, Sverige, den 26 augusti 2021] Handheld Group, en ledande tillverkare av stryktåliga mobila datorer, 
lanserar idag RS60 Ring Scanner, en smidig hands-free skannerlösning för användning i lager, 
detaljhandel, distribution och andra situationer där rörlighet och mobilitet är av stor vikt för maximerad 
effektivitet. RS60 är nummer två att presenteras i den nyligen introducerade produktserien ”wearables” 
(kroppsburna enheter) från Handheld, efter SP500X ScanPrinter som släpptes tidigare denna månad. 
 
Klicka här för att se Multimedia News Release: https://www.multivu.com/players/uk/8941251-handheld-
introduces-new-wearable-rs60-ring-scanner/  
 
”Ringskannern RS60 är oerhört lätt och smidig, och kan bäras antingen på höger eller vänster hand, allt för att 

den som nyttjar den ska kunna arbeta på ett så effektivt och rörligt sätt som möjligt”, säger Johan Hed, Director of 

Product Management. ”Till skillnad från en traditionell skanner som hålls i handen bärs ringskannern som en ring 

på fingret, vilket innebär att lagerarbetare och andra användare enkelt kan peka och klicka för att skanna, - med 

händerna fria att flytta produkter och paket.” 

Ringskannern RS60’s främsta fördelar: 

• Effektiviteten hos en traditionell skanner och smidigheten hos en handsfreelösning 

• Supersnabb 2D-imager som exakt registrerar streckkoder, även i rörelse 

• Tap-to-Pair med NFC eller skanna en streckkod för att parkoppla med en handdator eller tablet 

• Med BT klass 1 kan RS60 ringskanner synkas mot en dator på ett avstånd upp till 100 meter 

• IP65-klassad för damm- och vattentäthet, fungerar i miljöer från 0 °C till 50 °C och klarar att tappas flera 

gånger på betonggolv 

• Upp till 11 timmars batteritid 

• Företagsinriktade tillbehör, såsom laddningsstation med fyra platser och batteriladdare med åtta platser 

 

”Vi ser hur företag världen över alltmer insett värdet av att utrusta sin personal med smarta verktyg för att 

maximera effektivitet och mobilitet. Vår nya produktserie ’wearables’ är utformad för att passa dessa behov”, 

säger Thomas Löfblad, VD för Handheld Group. ”Handheld har alltid haft fokuset inställt på smartast möjliga 

mobila datoranvändning och vi kommer fortsätta att utöka vår produktserie med fler kroppsburna enheter i 

framtiden.” 

Tillgänglighet 

Enheter finns i lager och är tillgängliga för omedelbar beställning och leverans. 

Nyttiga länkar 

RS60 Ringskanner produktinfo 

Produktvideo 

RS60 pressbilder 

Handhelds stryktåliga datorer 

 

Om Handheld 

Handheld Group är en svensk tillverkare och global leverantör av stryktåliga mobila datorer, handdatorer och 

tablets. Handheld och partners över hela världen levererar mobilitetslösningar till företag inom geomatik, logistik, 

skogsbruk, kollektivtrafik, byggbranschen, underhåll, gruvdrift, militär och säkerhet. Handheld Group, med 

huvudkontor i Sverige, har dotterbolag i Finland, Storbritannien, Nederländerna, Italien, Tyskland, Schweiz, 

Australien och USA. Läs mer på www.handheldgroup.com/se.  
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