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 OCRchrom – čtečka dokladů zabudovaná v klávesnici 
                      OCRchrom klávesnice - zařízení s novým, atraktivním a ergonomickým dizajnem. Brzy se stane neoddělitelnou součástí Vašeho pracoviště. Novinka v naší nabídce, která na první pohled zaujme praktickým, svěžím a stylovým vzhledem. Její ergonomický tvar zaručuje pohodlné, snadné použití a minimalizuje prostor na pracovišti. Naváděcí slot pro čtení dokladů nebo karet je zcela nenápadný, vzhledově je čtečka na první pohled na nerozeznání od obyčejné klávesnice. Po technické stránce je tradičně vybavena zařízením pro čtení občanských průkazů, pasů nebo víz. Díky integrované čtečce magnetického proužku hravě zvládne taky čtení údajů z kreditních nebo věrnostních karet. Nová OCRchrom klávesnice se chlubí vysokým stupněm IP krytí - 54. Zařízení neublíží polití vodou ani prašné prostředí.   Výhody pro Vás 
 Klávesnice a čtečka – jedno zařízení 
 Odolnost vůči vodě nebo prachu  
 Jednoduchá údržba 
 Šifrovaná čtecí hlava 
 Snadná výměna kláves 
 Jednoduchý a moderní design 
 Černé nebo bílé provedení 
 Možnost načtení dokladů z obou stran čtečky   Systém  OCRchrom sjednocuje všechny funkce a hlavní vlastnosti do co nejmenšího zařízení, obsluha čtečky má vše přímo po ruce. Žádný další samostatný hardware nebo napájení nejsou potřebné. Všechny funkce jsou uvnitř čtečky, která se rozměry neliší od standardní klávesnice.   Klávesnice/napájení Snadné zapojení přes USB kabel. Je možné ji zapojit do každého PC, které má USB-port. Bez dodatečného napájecího kabelu.    
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 OCRchrom – čtečka dokladů zabudovaná v klávesnici 
   Čtečka dokladů (MRZ) Oboustranná štěrbinová čtečka pro všechny doklady vydané dle normy ICAO (občanské průkazy, pasy, cestovní dokumenty a víza).   Čtečka magnetického proužku (MSR) - volitelné Oboustranná štěrbinová čtečka pro karty s magnetickým proužkem. Karty vydané dle normy ISO7811, kreditní karty, debetní karty, stejně jako různé typy zákaznických nebo služebních karet.   Odolnost vůči vodě a prachu Technický dizajn čtečky zaručuje stupeň IP krytí 54. Vztahuje se na celou čtečku, všechny její části včetně prostoru kláves a naváděcího slotu jsou chráněny před politím vodou.   Biometrické pasy - volitelné Modul RFID umožní načítat údaje z biometrických pasů nebo mifare karet dle norem ISO 14443 (A/B) nebo ICAO 9303.   Šifrovaná čtecí hlava – volitelné Vyžadováno pro transakce kreditních karet, které jsou specifikovány v rámci bezpečnostního standardu PCI DSS. Integrovaná funkcionalita obsahuje Triple DES, DUKPT podporuje tokenizaci transakci kreditních karet.   Technické parametry: Napájení: 5V+/-5% cc Odběr: max. 400 mA  Komunikace: USB  Rozměry: 385 mm x 200 mm Certifikace: CE, FCC, IP54 Spolehlivost:     MTBF = 180 000 hodin   


