
Genesis 7580

O leitor Genesis 7580 da Honeywell 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 Genesis 7580 da Honeywell 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 Genesis 7580, 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 Honeywell ampliam o já exclusivo conjunto de 

características do Genesis 7580:

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 CodeSelect é outro recurso oferecido pelo leitor, que permite ao Genesis 7580 

capturar até sete códigos de barras de uma vez e transmiti-los em qualquer ordem 

pré-determinada.

O TotalFreedom oferece possibilidades ilimitadas  para o desenvolvimento de 

módulos de aplicações customizadas (de valor agregado), carregadas diretamente 

no Genesis 7580 em vez de ficarem no host.

Para maiores informações sobre Genesis 7580  acesse www.honeywell.com/aidc.com.br.

Leitor de Captura de Imagem

•	 Tolerância ao movimento: Lê com dinamismo os códigos 
de barras que passam pela janela frontal.

•	 Múltiplas interfaces integradas: Ótimo custo benefício e 
reduz o custo de mudanças de protocolo de comunicação.

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

•	 Captura de imagens: Melhora a gestão de documentos 
pela captura e armazenamento de imagens digitais, 
incluindo cupons, verificações pessoais, assinaturas e 
embalagens danificadas.

•	 Leitura em celular: Excelente para leitura de código de 
barras diretamente na tela do celular. 

•	 Solução Flexível de Licenciamento:  Atende aos 
diversos requisitos de leitura, oferecendo modelos com 
licenças limitadas de decodificação de aquisição de 
recursos de decodificação para ativar funcionalidades 
adicionais, conforme necessário.

•	 CodeSelect: Captura até 7 códigos de barras em um único 
pulso e então os decodifica na ordem pré-determinada.
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Especificações Técnicas do Genesis 7580
Mecânico

Dimensões (CxLxA) 80 mm x 83 mm x 150 mm (3.2˝ x 3.3˝ x 5.9˝) 

Peso 340 g (12 oz)

Elétrico
Alimentação de Entrada 12 VDC ± 0.25 V

Potência de Operação (Típica) 2.0 W (167 mA @ 12 V)

Potência em Standby (Típica) 1.3 W (109 mA @ 12 V)

Interfaces do Sistema USB, RS232, Teclado, IBM 46xx (RS485) 

Portas Auxiliares EAS com interlock (Modelo EAS)

Ambiental
Temperatura de Operação 0°C a 40°C (32°F a 104°F)

Temperatura de Armazenamento -40°C a 60°C (-40°F a 140°F)

Umidade 0% a 95% de umidade relativa, sem condensação

Choque/Queda Projetado para resistir à quedas de até 1.5 m (5´)

Vedação Selado para resistir às partículas em suspensão

Nível de Luz 100,000 Lux (9,290 foot-candles)

Desempenho de leitura
Padrão de Leitura Area Image (1280 x 768 pixel array)

Tolerância de Movimento 200 cm/s (78 in/s) para código de barras de 13 mil UPC @ 10 cm (4˝) de distância

Ângulo de Leitura Horizontal: 46°; Vertical: 28°

Contraste de Impressão 20% de diferença mínima de reflexão

Pitch, Skew 70°, 75°

Capacidade de Decodificação Leitura padrão de simbologias 1D, PDF, 2D, Postal e OCR. Visite: www.honeywell.com/aidc/symbologies para 
detalhes *Nota: Capacidade de decodificação depende do kit de configuração

Garantia 2 Anos de garantia de fábrica

Para uma lista completa de todas as aprovações e certificações, por favor visite www.honeywellaidc.com/compliance
Para obter maiores informações sobre capacidade de decodificação de simbologia, por favor, visite www.honeywellaidc.com/symbologies

Desempenho típico do 7580*

Densidade Profundidade de campo

5.2 mil (1D) 40 mm - 80 mm (1.6˝ - 3.1˝)

7.5 mil (1D) 30 mm - 120 mm (1.2˝ - 4.7˝)

10.4 mil (1D) 20 mm - 140 mm (0.8˝ - 5.5˝)

13 mil (1D) 0 mm - 152 mm (0˝ - 6.0˝)

10.0 mil (PDF) 0 mm - 120 mm (0˝ - 4.7˝)

15.0 mil (PDF) 30 mm - 120 mm (1.2˝ - 4.7˝)

*Resolução: 1D: 4 mil (0.102 mm) 
                     2D: 7.5 mil (0.19 mm)
*O desempenho pode ser afetado pela qualidade 
do código de barras e condições ambientais


