
INNOVATION
Prijs excl. BTW, geldig tot 31-12-2016

OPTIMALISEER BESTELPROCESSEN 
MET DE SNELHEID VAN HET LICHT.
eScan – de praktische barcodescanner. 



EENVOUDIGER KAN NIET.
Eén klik is voldoende voor het plaatsen van uw bestelling!

Klein, handig en veilig – de nieuwe eScan van de 
Hoff mann Group. 
Als permanente metgezel biedt de eScan u het 
gewenste comfort. Barcodes* worden in een fractie 
van een seconde gescand en in het interne geheugen 
opgeslagen. Via een USB-interface worden de verza-
melde artikelnummers in de gewenste hoeveelheid in 
de winkelwagen van uw eShop geplaatst.
Zo eenvoudig en veilig kan bestellen zijn!

*) Hoff mann Group-artikelbarcodes op verpakkingen alsmede in-
dividueel in de eShop aangemaakte barcodelijsten worden door 
de eScan op betrouwbare wijze geregistreerd.

Uw voordelen op een rij

Supersnel & veilig

  Een scan van de barcode is voldoende en u hebt uw 
bestelling veilig geplaatst.

Eenvoudig & comfortabel

  Meer soft- en hardware is niet nodig – uw pc met 
internettoegang is voldoende voor een complete 
bestelling. 

Onafhankelijk & mobiel

  Ongeacht wanneer of waar u bent, met de lichte 
eScan verzamelt u alle bestellingen probleemloos. 

 Veelzijdig & praktisch

  De eScan kan ook als USB-massaopslag voor andere 
taken worden gebruikt!

De eScan van de Hoff mann Group

voor de kennismakingsprijs* van

*) GRATIS vanaf een netto-bestelwaarde 

via eScan van € 2000,– in 2016



INNOVATION

ZS1011 4 Scanner eScan OPN-2006 BT 179,–
Kleur zwart/chroom
Afmetingen  (l x b x h) mm 55×25×10

En zo werkt het:

 Barcode scannen
  Barcodes op verpakkingen of op producten

scannen.
  Of deze van eigen barcodelijsten scannen 

(aan te maken in de eShop van de Hoff mann Group).

Via bestelling verzenden
  Aantallen en artikelen kunnen voor de bestelling in 

de winkelwagen worden gewijzigd.

Via USB op de pc aansluiten
  Geen software nodig.
  Gescande artikelen via dubbelklik naar

de eShop overbrengen. 
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Hoffmann Quality Tools B.V.
Platinastraat 110 · NL-7554 NB Hengelo
Tel.: +31 74 255 81 81 

Fax: +31 74 243 27 34
Internet: www.hoffmann-group.com
E-mail: verkoop@hoffmann-group.com

TEST DE eScan NU EN ONTVANG EEN 
GRATIS KENNISMAKINGSCADEAU.
Scan eenvoudig onderstaande code.

  Slank ergonomische 2-componentengreep.
  Kwaliteitslemmeten extreem scherp.
  Veilig werken.
  9mm-lemmet vergrendelt automatisch.
  Met 3 afbreeklemmeten.

GARANT universeel mes met 2K-greep 
en 3 lemmeten, 9 mm

Uw eenmalige kennismakingscadeau voor het 

snelle en eenvoudige bestellen met eScan:

1. Barcode scannen met de eScan 

 van de Hoff mann Group  >  >  >  >  >  >  >

2. USB-verbinding met uw computer 

 maken.

3. Inloggen in de eShop en eenvoudig de instructies opvolgen – klaar.
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Deze actiebrochure, haar grafi sche vormgeving en het toegepaste artikelnummeringssysteem zijn auteursrechtelijk beschermd. Nadruk en elke andere vorm van vermenigvuldiging 
– ook gedeeltelijk – is uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van de fi rma Hoff mann GmbH Qualitätswerkzeuge, 81241  München. Alle prijzen excl. BTW., geldig tot 
31-12-2016; Prijzen in €, fouten en wijzigingen voorbehouden.

GRATIS


