Handheld เปิ ดต ัวสแกนเนอร์แบบสวมนิว้ RS60 Ring Scanner
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Handheld Group ผูน
้ ำด้ำนกำรผลิตคอมพิวเตอร์พกพำสุดทนทำน ประกำศเปิ ดต ัว RS60 Ring
Scanner สแกนเนอร์แบบสวมนิว้ ทีใ่ ชง้ ำนได้อย่ำงสะดวกสบำยทงในโกด
ั้
ัง ร้ำนค้ำปลีก
ิ ค้ำ และสถำนกำรณ์อน
ศูนย์กระจำยสน
ื่ ๆ ทีต
่ อ
้ งสแกนในปริมำณมำก
่ ี่ Handheld
โดยถือเป็นผลิตภ ัณฑ์ลำด ับทีส
่ องจำกเซกเมนต์อป
ุ กรณ์สวมใสท
เพิง่ เปิ ดต ัวเมือ
่ ไม่นำนมำนี้ หล ังจำกทีเ่ ปิ ดต ัว SP500X ScanPrinter
เป็นผลิตภ ัณฑ์แรกไปก่อนหน้ำนี้
รับชมข่าวประชาสัมพันธ์รป
ู แบบมัลติมเี ดียได ้ที่ https://www.multivu.com/players/uk/8941251handheld-introduces-new-wearable-rs60-ring-scanner/
“RS60 Ring Scanner มาพร ้อมประสิทธิภาพและความคล่องตัว
โดยสามารถสวมใส่ได ้ทัง้ นิว้ มือซ ้ายและมือขวา
ช่วยให ้ทางานได ้อย่างมีผลิตภาพสูงสุดโดยทีท
่ งั ้ สองมือไม่ต ้องถืออุปกรณ์” Johan Hed
ผู ้อานวยการฝ่ ายบริหารผลิตภัณฑ์ของ Handheld กล่าว “แทนทีจ
่ ะต ้องถืออุปกรณ์สแกนไว ้ในมือ
้ วิ้ และกดปุ่ มสแกน
สแกนเนอร์แบบสวมนิว้ ช่วยให ้คนงานในโกดังสแกนได ้อย่างง่ายดายเพียงชีน
ทาให ้มือว่างและสามารถยกสินค ้าและบรรจุภัณฑ์ได ้”
ฟี เจอร์หล ักของ RS60 Ring Scanner
ประสิทธิภาพเทียบเท่าสแกนเนอร์ทั่วไป แต่ทางานสะดวกขึน
้ เพราะไม่ต ้องถืออุปกรณ์
สแกนสองมิตด
ิ ้วยความเร็วสูง สามารถสแกนบาร์โค ้ดบนบรรจุภัณฑ์ทเี่ คลือ
่ นไหวได ้อย่างแม่นยา
่ มต่อ
แตะเพือ
่ จับคูก
่ บ
ั อุปกรณ์ NFC หรือสแกนบาร์โค ้ดเพือ
่ เชือ
่ มต่อกับอุปกรณ์ได ้ไกลสุด 100 เมตร (300 ฟุต)
BT Class 1 ช่วยให ้คนงานเชือ
กันฝุ่ นและน้ ามาตรฐาน IP65, ทางานได ้ในอุณหภูม ิ 0-50 องศาเซลเซียส
และหล่นกระแทกพืน
้ คอนกรีตได ้หลายครัง้ โดยไม่พัง
• ใช ้งานต่อเนือ
่ งได ้นานสูงสุด 11 ชัว่ โมง
• มาพร ้อมอุปกรณ์เสริม เช่น แท่นชาร์จ 4 ช่อง และเครือ
่ งชาร์จแบตเตอรี่ 8 ช่อง
•
•
•
•
•

“องค์กรมากมายเล็งเห็นความสาคัญของการจัดหาอุปกรณ์อานวยความสะดวกให ้แก่คนงาน
เพือ
่ เพิม
่ ประสิทธิภาพการทางานและความคล่องตัวในระดับสูงสุด
เราจึงเปิ ดตัวเซกเมนต์อป
ุ กรณ์สวมใส่เพือ
่ ตอบสนองความต ้องการเหล่านี”้ Thomas Löfblad ซีอโี อของ
Handheld Group กล่าว “Handheld โดดเด่นเรือ
่ งอุปกรณ์ประมวลผลแบบพกพามาโดยตลอด
และเราจะขยายกลุม
่ ผลิตภัณฑ์สวมใส่ตอ
่ ไปในอนาคต”
กำรวำงจำหน่ำย
้ และพร ้อมส่งทันที
อุปกรณ์ดังกล่าวมีในสต็อก สามารถสัง่ ซือ
ลิงก์ทเี่ ป็นประโยชน์
ข ้อมูลผลิตภัณฑ์ RS60 Ring Scanner
วิดโี อนาเสนอผลิตภัณฑ์
่ มวลชน
ภาพผลิตภัณฑ์ RS60 สาหรับสือ
ผลิตภัณฑ์ของ Handheld
เกีย
่ วก ับ Handheld
Handheld Group คือผู ้ผลิตและจัดจาหน่ายคอมพิวเตอร์พกพา แท็บเล็ต
และอุปกรณ์มอ
ื ถือทีแ
่ ข็งแรงทนทานเป็ นพิเศษ Handheld
และตัวแทนจาหน่ายทั่วโลกนาเสนออุปกรณ์พกพาหลากหลายรูปแบบให ้แก่ผู ้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกร
รมต่าง ๆ อาทิ ภูมส
ิ ารสนเทศ โลจิสติกส์ ป่ าไม ้ ขนส่งมวลชน สาธารณูปโภค การก่อสร ้าง การซ่อมบารุง

การทาเหมืองแร่ การทหาร และการรักษาความปลอดภัย ทัง้ นี้ Handheld Group
มีสานักงานใหญ่ในสวีเดน และมีสานักงานสาขาอยูใ่ นฟิ นแลนด์ สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ อิตาลี
เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา สามารถดูข ้อมูลเพิม
่ เติมได ้ที่
www.handheldgroup.com
วิดโี อ - https://www.youtube.com/watch?v=Obx762BhGHo
่ มวลชนกรุณาติดต่อ Sofia Löfblad, Marketing Director, s.lofblad@handheldgroup.com,
สือ
Handheld Group, Sweden: +46 510 54 71 70, Amy Urban, Director of Marketing,
a.urban@handheld-us.com, Handheld US, 541-752-0319

