LOHS 50 Mi
LEITORA ÓPTICA DE MARCAS INTELIGENTE:
A LOHS 50 Mi é uma evolução da LOHS 40Mi, leitora que já era preferida por
centenas de escolas, faculdades e organizações que processam concursos em todo
o Brasil e exterior.
Mais rápida e com design mais moderno que sua precursora, a LOHS 50 Mi lê 2890
formulários por hora. Tem forma ergonômica, robusta, compacta e é simples de
operar, pois realiza de forma automática a leitura dos formulários.
A série é ideal para as empresas que querem implementar a tecnologia de leitura
óptica de marcas com baixo investimento de tempo e dinheiro.
Os equipamentos da série LOHS 50 Mi são ideais para correção de provas e
concursos, lançamentos de notas e presença em escolas, cursos, faculdades e
instituições de ensino em geral. Também é bastante utilizada em indústria para
apontamentos e controle de qualidade, bem como em bolsa de valores, loterias e
outros jogos.
A HS Informática disponibiliza uma série de software que podem ser utilizados
juntamente com as leitoras. Proporcionando assim uma gama de produtos para que
você escolha o que melhor se adéqua à sua necessidade.
Acompanha cabos e manual virtual de operação em português.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
NÍVEIS DE CINZA

16 níveis;

LARGURA PARA
3,25” (82,55mm)
ENTRADA DE FORMULÁRIOS

ou 2 níveis;

INTERFACE COM O
COMPUTADOR

USB e RS232-C

Automática

TAMANHO MÍNIMO DO
FORMULÁRIO

82,5mm x 110mm

2890 formulários por hora.

TAMANHO MÁXIMO DO
FORMULÁRIO

*Tecnicamente não possui comprimento máximo

NÚMERO DE ESCANINHOS

Um de entrada e um de saída.

SOFTWARE COMPATÍVEL

A LOHS 50 Mi é compatível com a
maioria dos softwares comercializados
pela HS Informática.

*de acordo com o comando de configuração.

ALIMENTAÇÃO DE
FORMULÁRIO:
VELOCIDADE DE
LEITURA:
ALIMENTAÇÃO
ELÉTRICA:

Fonte 110V/220V
(com comutação automática)

NÚMERO DE CANAIS

12 canais, com espaçamento horizontal
de ¼” (6,35mm) entre eles.

N MÁXIMO DE LINHAS

100 Linhas*

82,5mm x 304mm*

*Tecnicamente não possui comprimento máximo
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