IDchrom – vodě a prachu odolná čtečka dokladů

Nejžhavější novinka v naší nabídce. Jako jeho předchůdce, čtečka OCR mini, i tohle zařízení kombinuje
všechny ověřené vlastnosti spolehlivých čteček. Jako bonus nabízí nadčasový a inovativní dizajn.
IDchrom je vodě a prachu odolné zařízení, standard IP krytí je 54. Tohle Vám zaručí bezproblémový
chod čtečky i v případě polití vodou. Chráněna je i vrchní chromovaná část naváděcího slotu.
Kompaktní rozměry délky a hmotnost dělá z IDchrom perfektní řešení pro Vaši pracovní stanici. V
případě potřeby lze čtečku snadno připevnit přímo na monitor. IDchrom je vybavena čtečkou strojově
čitelné zóny a magnetického proužku – lze načítat občanské průkazy, pasy, víza a karty s magnetickým
proužkem.
Na požádání lze čtečku vybavit RFID modulem. IDchrom je flexibilní řešení, které se stane
neoddělitelnou součástí Vašich cestovních nebo firemních aplikací.
Výhody pro Vás
 Kompaktní čtečka dokladů – optimalizována pro upevnění a usazení do jiných zařízení
 Možnost načtení dokladů z obou směrů
 Žádný externí zdroj napájení
 IP krytí 54 – vodě a prachu odolné zařízení
 Jednoduchý naváděcí slot
 Zabírá minimum pracovní plochy
 Dostupný modul s RFID
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IDchrom – vodě a prachu odolná čtečka dokladů

Systém
Naše nejnovější inovativní zařízení reprezentuje moderní čtečka občanských průkazu a pasů IDchrom.
Zvládne spolehlivé a rychlé četní údajů ze strojově čitelné zóny nebo magnetického proužku. Načtení
je intuitivní a bezproblémové. Pro obsluhu Vašeho systému se čtečka rychle stane skvělým
pomocníkem při každodenní rutině. Celé zařízení, včetně naváděcího slotu je odolné vůči polití vodou.
Stylový a kompaktní dizajn dělá z IDchrom Vaši volbu číslo 1 v oblasti čtení dokladů.
Čtečka dokladů (MRZ)
Možnost protáhnout doklad oběma směry. Platí pro cestovní dokumenty, občanské průkazy, pasy a
víza – vydaných dle normy ICAO 9303 a ISO/IEC 7501-1. Jednoduchá obsluha čtečky zabezpečí
bezkonkurenční rychlost a přesnost čtení.
Čtečka karet (MSR)
Karty s magnetickým proužkem – karty vydány dle normy ISO 7810, ISO 7811, kreditní a debetní karty,
různé typy zákaznických karet.
Čtečka čipů - volitelné
Možnost dodání čtečky s modulem čtení čipů, dle normy ISO 7816
Biometrické pasy (RFiD) - volitelné
Čtečka IDchrom spolu s RFID čtečkou Vás připraví na budoucnost s biometrickými pasy. Čtení
biometrických pasů vydaných dle normy ISO 14443 (A/B)
Připevnění k monitoru – volitelné
Možné připevnění čtečky k monitoru.
Napájení/komunikace
IDchrom je dostupná s rozhraním USB. Konfigurace na míru dle požadavků zákazníka.
Technické parametry:
Napájení:
5V+/-5%
Odběr:
300 mA max.
Certifikáty:
CE, FCC, WEEE, RoHS, IP54
Rozměry:
180mm x 60mm x 33mm
Spolehlivost:
MTBF =180 000 hodin
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