
De BackHome Omni MAX ISO Reader leest alle beschikbare transponders voor zowel gezelschapsdieren, 
paarden als overige dieren met een geïmplanteerde microchip.
Deze reader is uitermate geschikt voor het uitlezen van transponders bij gezelschapsdieren (hond, kat, 
fretten, vogels). De Omni MAX heeft door de rondlopende antenne zeer gunstige uitlees eigenschappen. 
Deze reader is geschikt voor gebruik in de kliniek, maar kan ook gemakkelijk worden meegenomen voor 
gebruik buitenshuis.
Doordat alle transpondertypen kunnen worden gelezen, is deze reader ook geschikt voor professionals die 
te maken hebben met dieren van onbekende herkomst en gebruikers die betrokken zijn bij de import van 
dieren.
De reader kan door middel van een USB kabel aan de pc worden verbonden om de uitgelezen transponder-
nummers in te lezen. Dit kan zowel realtime, dus tijdens het uitlezen, als achteraf vanuit het geheugen (2 
GB) worden gedaan. Deze verbinding is “plug and play”. Er is geen set-up programma nodig. De Omni MAX 
ISO Reader heeft een fullcolour grafi sche display en de intuïtieve bediening wordt gestuurd door grafi sche 
icoontjes. De bediening door middel van een centraal geplaatst “touch scroll-wheel” is bijzonder gebrui-
kersvriendelijk. De reader is (spat)waterdicht mits de USB poort is gesloten middels de afsluit dop.

5-40 cm (afhankelijk van het type en/of de implantatieplaats van de transponder)

Type transponder Leesafstand

FDX-B Ja, tot 20 cm

FDX-A FECAVA Ja, tot 12 cm

FDX-A TROVAN Ja, tot 5 cm

FDX-A Ja, tot 12 cm

ISO HDX Ja, tot 40 cm

AVID encrypted Ja, tot 12 cm

Lengte 26,6 cm

Breedte 14,8 cm

Diepte 2,7 cm

Circa 440 gram

Ja, in het geval van 528 Code: NLD op display (afhankelijk van displaymodus)

2 GB

Standaard versie: USB connectie, Windows en Mac compatible
Bluetooth versie: USB connectie & Bluetooth (SPP, HID in keyboard mode)

Li-ion herlaadbare accu

USB kabel

Doos
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Omschrijving

Afl eesafstand

Afl ezen

Afmetingen

Gewicht

Vertalingen landencode

Intern geheugen

Computeraansluiting

Energievoorziening

Extra’s

Verpakt in

Artikelnummers

BackHome 
Omni MAX ISO Reader

65.300.14 
Omni MAX ISO Reader Bluetooth

65.300.13 
Omni MAX ISO Reader


