
PENTA SCANNER CUBE
OEM zařízení pro flexibilní instalaci do kiosků
a přepážek e-gates

Hledáte zařízení se snadnou možností integrace do 
samoobslužných řešení? PENTA Scanner Cube nabízí 
inovativní OEM zařízení pro flexibilní instalaci do 
kiosků a přepážek e-gates.
Skener je vybaven nejmodernější technologií a 
dosahuje extrémně rychlých a spolehlivých výsledků 
čtení pro snímání pasů, občanských průkazů, 
řidičských průkazů a jiných dokumentů. Díky tomu 
je PENTA Scanner Cube ideální pro kontroly návštěv, 
odbavení na letištích nebo v hotelech a pro hraniční 
nebo přístupové kontroly.
Skener je extrémně odolný. Skenovací okno je složeno 
z bezpečnostního skla odolného proti poškrábání a 
celé zařízení je chráněno proti prachu a vodě podle 
certifikačních standardů IP54. Díky snadnému 
použití, které je patrné z velké oblasti skenování a 
přímé zpětné vazby uživatelů, je tento skener ideální 
pro vaše samoobslužné aplikace. PENTA Scanner 
Cube je vybaven bzučákem pro akustický signál a 
vícebarevnými LED diodami, které poskytují snadno 
viditelnou zpětnou vazbu o výsledcích čtení.
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PENTA SCANNER CUBE poskytuje data k zpracování z těchto dokumentů:

PENTA SCANNER CUBE

odběr: max. 2,5 A
zdroje světla: klasické (VIS), infra (IR), ultrafialo-

vé (UV-A) volitelné
formáty obrázků: JPG, BMP, PNG
rozlišení: 150 až 500 dpi

rozměry snímače: 226,75 x 143 x 108,1 mm
rozměry aktivní 
skenovací plochy:

94,2 x 131 mm

konektivita: USB 2.0 host, USB-C (volitelné)
napájení: 5 V DC +/- 5%

Technické parametry



Základní výbava

• skenování dokladů v klasickém světle (VIZ) a infra světle (IR)
• čtení strojově čitelné zóny (OCR) občanských průkazů, cestovních pasů a víz
• bezpečnostní sklo: displej se sklem Corning® Gorilla® Glass 3 odolným proti poškrábání

Volitelná výbava

• UV světlo pro kontrolu bezpečnostních prvků/autentizaci
• čtečka čárových kódů pro snímání 1D a 2D čárových kódů z papíru a z digitálních displejů 

(chytré hodinky, chytré telefony, tablety), např. palubní vstupenky a jízdenky
• modul RFID pro čtení biometrických pasů
• speciální modul RFID pro čtení čínských cestovních dokladů
• modul NFC pro bezkontaktní čtení, např. zaměstnaneckých průkazů

Výbava

Výhody

• flexibilní OEM produkt
• snadná integrace do elektronických bran, kiosků, 

přepážek a dalších samoobslužných řešení
• automatizovaná detekce občanských průkazů, pasů, 

digitálních očkovacích průkazů, řidičských průkazů a 
dalších dokladů totožnosti

• mimořádně velké skenovací okno pro uživatelsky 
přívětivé ovládání

• snímky s vysokým rozlišením až 500 dpi

PENTA SCANNER CUBE MŮŽE BÝT VYBAVEN TĚMITO MODULY

Různé světelné
zdroje Technologie OCR

Čtečka čárových
kódů

RFID
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• vizuální a zvuková zpětná vazba pro uživatele 
prostřednictvím led diod a bzučáku

• volitelné funkce, jako je čtečka čárových kódů, modul 
RFID a NFC

• ochrana proti vodě a prachu podle normy IP54
• bezpečnostní sklo odolné proti poškrábání


