IDchrom mobile – přenosná čtečka dokladů

IDchrom mobile je Vaši nepostradatelní čtečkou dokladů. Do současné technické éry přispívá svojí
rychlou, modernou a spolehlivou bezdrátovou technologii. Ta umožňuje propojení s jakoukoliv mobilní
aplikací na PC nebo tabletu. Poté, co se čtečkou protáhne doklad, údaje ze strojově čitelné zóny se
automaticky přenášejí do aplikace. Požadována zákaznická data se okamžitě zobrazí na displeji.
Manuální shromáždění dat už není dál potřebné. IDchrom mobile je vybaven baterii, která zaručuje
nepřetržitou funkčnost zařízení po dobu 10 hodin.
Výhody pro Vás
 Kompaktní čtečka dokladů s Bluetooth technologii, která zaručí maximální flexibilitu a
prostorovou pružnost při čtení dat z občanských průkazů nebo pasů
 Žádný externí zdroj napájení
 Jednoduchý naváděcí slot
 Možnost čtení dokladů oběma směry
 Zabírá minimum pracovní plochy
 Integrovaná baterie s výdrží 10 operačních hodin
Systém
Naše nejnovější inovativní zařízení reprezentuje moderní čtečka občanských průkazu a pasů – IDchrom
mobile. Díky bezdrátové technologii lze flexibilně načíst data z dokladů. Sběr údajů z pasů nebo
občanských průkazu ještě nebyl tak snadný a jednoduchý. Uživatelsky příjemný naváděcí slot
zabezpečuje rychlé a spolehlivé čtení i karet s magnetickým proužkem.
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.
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Čtečka karet (MSR)
Karty s magnetickým proužkem – karty vydány dle normy ISO 7810, ISO 7811, kreditní a debetní karty,
různé typy zákaznických karet.
Technické parametry:
Baterie:
Li-Ion
Micro-USB:
dobíjení baterie
Nabíjecí proud:
5200 mAh
Energie:
18,7 Wh
Certifikáty:
CE, WEEE, RoHS, Bluetooth, Apple MFi Manufacturing Licence
Rozměry:
180 mm x 60 mm x 33 mm
Baterie byla testována a schválená dle regulace UN 38.3.
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