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R EC U R S O S

Coleta de Dados Confiável: 
Oferece leitura unidirecional de 
praticamente todos os códigos 
de barras lineares e códigos 
de barras 2D mais utilizados, 
incluindo os códigos de barras 
móveis e de baixa qualidade.

Plataforma Personalizada: 
O HH660 é uma variante 
personalizada do popular 
scanner 1450g, porém possui 
um algoritmo de decodificação 
e um scanner de resolução 
aprimorada.

Prova do Futuro: Fornece 
digitalização acessível de 
códigos de barras 2D, permitindo 
que as empresas atendam às 
necessidades atuais e futuras da 
leitura de código de barras com 
um único dispositivo.

Leitura do Celular: Digitaliza 
cupons, tickets móveis e 
carteiras digitais a partir das 
telas dos dispositivos móveis.

Youjie HH660
Scanner de Imagens de Área

Em muitas indústrias, o código de barras 2D está se tornando um 
novo padrão. Não só porque é possível ter muito mais dados em 
um código 2D, mas porque as regulamentações governamentais 
e as exigências dos fornecedores estão exigindo sua adoção. 
As empresas também estão buscando alavancar as tendências 
emergentes que exigem tecnologia e imagens de área - hoje ou 
em um futuro próximo - sem a necessidade de adquirirem um 
hardware de digitalização adicional ou de se contentarem com um 
desempenho de digitalização reduzido.

O HH660 oferece desempenho agressivo de leitura de código 
de barras 1D, 2D e PDF417 - mesmo ao ler códigos de barras 
danificados, parcialmente obscurecidos ou mal impressos. O 
HH660 possui um algoritmo de decodificação personalizado e um 
sensor de resolução aprimorado para digitalizações rápidas e sem 
problemas.

Este produto oferece um valor extraordinário para as empresas 
que exigem versatilidade da tecnologia de imagens de área hoje, 
ou que podem precisar dela no futuro. O HH660 dispõe de uma 
forte capacidade de leitura de códigos de barras coloridos, bem 
como códigos de barras em telas móveis, e, portanto, é capaz 
de abranger uma grande variedade de novos aplicativos no 
Marketing emergente. Produzido por uma empresa com décadas 
de experiência em soluções de captura de dados de qualidade de 
engenharia, o scanner de imagens de área HH660 da Honeywell 
será seu investimento ideal.



Youjie HH660 Especificações Técnicas

Consulte o Centro 
de Conformidade 
de Digitalização e 
Mobilidade da Honeywell 
em www.honeywellaidc.
com/compliance 
para revisar e baixar 
qualquer documentação 
publicamente disponível 
referente à certificação 
deste produto em um 
determinado país.

Consulte o Folheto 
de Dados sobre 
Simbologias Suportadas 
para Digitalização e 
Mobilidade da Honeywell 
em www.honeywellaidc.
com/symbologies para 
obter uma listagem 
completa de todas as 
simbologias de código 
de barras suportadas. 
As especificações estão 
sujeitas a alterações 
sem aviso prévio.
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MECÂNICA
Dimensões: 62 x 169 x 82 mm (2,4" x 6,6" x 3,2")
Peso: 130g (4,6 oz)

MECÂNICA
Tensão de Entrada: 4,0 a 5,5 VDC
Potência de Funcionamento: 2,00 W (400mA 
@ 5 VDC)
Potência Standby: 0,45 W (90mA @ 5 VDC)
Interface:: USB

AMBIENTAL
Temperatu ra de Funcionamento¹: 0° C a 4 0° 
C (32° F a 104° F)
Temperatura de Armazenamento: -40° C a 
60° C (-40° F a 140° F)
Umidade: Umidade relativa de 5% a 95%, não 
condensante

DESEMPENHO TÍPICO DO DOF *

LARGURA ESTREITA PRÓXIMO DISTANTE

CÓDIGO 39 DE 5 MIL 58 mm 190 mm

CÓDIGO 39 DE 10 MIL 15 mm 320  mm

UPC/EAN 100% 28 mm 254 mm

CÓDIGO 39 DE 20 MIL 30 mm 450 mm

PDF 417 DE 6,7 MIL 38 mm 160 mm

PDF 417 DE 10 MIL 32 mm 120 mm

MATRIZ DE DADOS DE 10 MIL 36 mm 130 mm

QR DE 10 MIL 35 mm 135 mm

CÓDIGO QR DE 20 MIL 46 mm 216 mm

*O desempenho pode ser afetado pelas condições ambientais e pela
qualidade do código de barras.

Queda: Projetado para suportar 30 quedas de 
1,5 m (5') no concreto
Vedação Ambiental: IP40
Níveis de Luz: 0 a 100.000 lux (9,290 pés-
velas)

DESEMPENHO DE LEITURA
Padrão de Leitura: Image m de área (matriz de 
1280 x 800 pixels)
Ângulo de Leitura: Horizontal: 470; Vertical: 300
Contraste de Símbolo: Diferença de refletância 
mínima de 35%
Pitch, Inclinação: ±600; ±700
Capacidade de Decodificação: Todas as 
simbologias padrão 1D, PDF417 e 2D (incluindo 
alta resolução)
Garantia: Garantia de fábrica de 3 anos


