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Οι έμποροι θέτουν την απόδοση των καταστημάτων υπό στενή παρακολούθηση, 
υλοποιούν τις τεχνολογίες καταμέτρησης επισκεπτών και RFID, οι οποίες θεωρούνται 
μερικές από τις σημαντικότερες πηγές δεδομένων που διατίθενται στη λιανική. Τώρα 
και οι δύο μπορούν να ενσωματωθούν στα συστήματα EAS χωρίς να επηρεαστεί ο 
σχεδιασμός των καταστημάτων.

Το EVOLVE G35 προσαρμόζεται σε οποιοδήποτε περιβάλλον, ο σχεδιασμός Plexiglas 
και τα ενσωματωμένα LED δύο χρωματισμών - τα οποία μπορούν να μείνουν 
αναμμένα σε μόνιμη βάση όταν σημάνει συναγερμός - είναι ιδανικός για εκείνους 
τους εμπόρους λιανοπωλητές που θέλουν κορυφαίο σχεδιασμό χωρίς να θυσιάζουν 
την απόδοση. Η προαιρετική καταμέτρηση επιτρέπει την διακριτική και με ακρίβεια 
καταγραφή του αριθμού επισκεπτών, η οποία μπορεί να φορτωθεί αυτόματα 
σε υπηρεσία αναφορών και το κιτ αναβάθμισης RFID προσφέρει μια οικονομικά 
αποδοτική επιλογή για τους εμπόρους που επιθυμούν να επωφεληθούν από τη χρήση 
RFID ως EAS. Τα καλύμματα της πλάκας βάσης μπορούν δέσουν με το περιβάλλον του 
καταστήματος, καθιστώντας το G35 μια πραγματικά προσαρμόσιμη λύση*. 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
απρόσκοπτη διαχείριση αναφορών

ΑΡΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
βελτιωμένες δυνατότητες ανίχνευσης

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ
επισκεπτών κατά την κατασκευή 
(προαιρετικά)

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ
επικοινωνήστε με την Οδέσους*

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ JAMMER
ειδοποιεί για χρήση EAS Jammers

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ LEDS
επιλογή από κόκκινο, μπλε ή πράσινο

G35

Αποτροπή, Ανίχνευση, Απομάκρυνση

EVOLVE G35
• Διπλής συχνότητας

• Σύνδεση δικτύου TCP/IP 

• Ενσωματωμένα LED τριπλού χρωματισμού

• Ενσωματωμένη καταμέτρηση επισκεπτών (προαιρετικά)

• Ενσωμάτωση μετρητή οροφής Visiplus (προαιρετικά)

• Διαθέσιμες υπηρεσίες αναφοράς δεδομένων

• CheckCare real time service

• Έξυπνη διαχείριση συναγερμών

• Δυνατότητα επιλογής χρωματισμού βάσης

• Εξοικονόμηση ενέργειας Εco                         

• Αναβαθμίσιμο σε RFID

Με κιτ αναβάθμισης RFID 

(προαιρετικά)

ΚΥΡΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ RFID

Wirama™ 2000 RFID reader & κιτ 
αντενών για υπάρχουσες αντένε

Το G35 δέχεται εξτρα RFID αντένα 
και and επιπλέον κάλυμμα βάσης 
μονής πλευράς ια την φιλοξενία 
του reader

Λειτουργεί ως Active/Active & 
Passive/Passive

Με ενσωματωμένη κα-

ταμέτρηση επισκεπτών 
(προαιρετικά)

       ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
8.2 MHz EU

       ΠΛΑΤΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ
Μέχρι: 1,8 μέτρα

       ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ύψος: 1,514 Mέτρα

Πλάτος: 0,27 Mέτρα

Βάθος: 0,11 Mέτρα

       PART NUMBERS
10067227  G35 PSB
10048618  G35 PSB με VisiPlus
10079870  Classic Style SSB (για χρήση με G35 PSB)

* Απαιτείται ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας
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