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SILIKONOWY CZYTNIK PALCA USB Z CERTYFIKACJĄ FIPS 201 PIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNOLOGIA ROZSZERZONEGO DOSTĘPU - BIOMETRIA

• Ochrona komputerów PC

• Ochrona mobilna

• Aplikacje EPCS i służby zdrowia

CECHY

• Certyfikowana jakość obrazu 
   (FIPS 201 PIV)

• Generowanie szablonu odcisku, 
   proces porównywania i przechowywanie 
   odbywa się na urządzeniu

• Działa poprawnie z odciskami suchymi, 
   mokrymi i uszkodzonymi

• Szyfrowana komunikacja USB

• Funkcja PAD (Presentation Attack 
   Detection)

• Różne wtyczki USB oraz różne długości 
   kabli

ZASTOSOWANIE

Pojemnościowy czytnik odcisków palca 
EikonTouch® TC510 USB zapewnia szybką 
i niezawodną autoryzację biometryczną. 
EikonTouch TC510 wykorzystuje opatento-
waną technologię, aby przechwycić jak 
najdrobniejsze szczegóły, które umożliwiają 
odczyt szerokiego zakresu odcisków palców. 
Pozwala to na uzyskanie najwyżej jakości 
obrazu do wykorzystania w najbardziej 
wymagających przypadkach.

Jest to pierwszy i najbardziej rozpowszech-
niony czytnik z certyfikacją FIPS 201 PV, 
a generowanie szablonu odcisku, proces 
porównywania i przechowywanie odbywa 
się na urządzeniu. Przed wysłaniem dane są 
szyfrowane algorytmem AES (maksymalnie 
AES-256).

Czytnik palca EikonTouch® TC710 to 
urządzenie peryferyjne USB doskonałe dla 
indywidualnych użytkowników desktopo-
wych. Przy użyciu tej samej, sprawdzonej, 
kompaktowej konstrukcji jak w przypadku 
czytnika optycznego DigitalPersona® 4500, 
TC710 oszczędza miejsce na biurku, dzięki 
profesjonalnej obudowie o nowoczesnym 
designie. 

Urządzenie wpasowuje się dobrze w szeroki 
zakres odbiorców, takij jak administracja, 
punkty sprzedażowe, czy inne zastosowania 
kontroli dostępu logicznego. Doskonała 
precyzja i użyteczność to wynik ulepszonego 
działania i ergonomii, a dioda LED umiesz-
czona tuż nad sensorem daje użytkownikowi 
informację zwrotną podczas procesu 
przechwytywania i porównywania. 
Obudowa czytnika TC710 ma stopień 
ochrony IP65 i jest odporna na kurz oraz  
zachlapanie. Dodatkowo, czytnik można 
czyścić 70-procentowym alkoholem 
izopropylowym.

DigitalPersona Biometric SDK  zapewnia 
elastyczne API w celu szybkiej integracji 
czytnika EikonTouch® TC710 z szeroką gamą 
aplikacji. 

Niezależnie od tego, czy jesteś klientem 
korporacyjnym, integratorem systemów – 
rozwiązania weryfikacji tożsamości 
biometrycznej to naturalne rozszerzenie 
Twojego systemu ochrony i funkcjonalności 
oprogramowania.

Pojemnościowy 
czytnik biometryczny
EikonTouch® TC710
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SPECIFICATIONS

Nazwa produktu EikonTouch® TC710 Capacitive Fingerprint Reader

Model TC710

KOMPAKTOWA OBUDOWA

Sensor TCS1S

Wymiary (mm) 35 x 63.5 x 14.2

Obszar skanowania odcisku (mm) 12.8 x 18

Rozmiar obrazu (piksele) 256 x 360

Waga (g) 124

Obudowa
Taka sama jak w przypadku optycznego czytnika DigitalPersona 4500 

z wyważoną podstawą w celu poprawy stabilności.

Kabel USB i rodzaje wtyczek
Długość kabla: 20 cm lub 183 cm

Rodzaje wtyczek: USB typu A, USB Micro-B, USB typu C

WYSOKA WYDAJNOŚĆ

Prędkość przechwytywania 5,5 ramek na sekundę

Rozdzielczość obrazu 508 dpi

Głębia obrazu w skali szarości 8-bit (256 odcieni szarości)

Interfejs USB 2.0 full speed

BEZPIECZNY

Szyfrowanie danych USB Aż do AES-256

Pamięć na urządzeniu Do 100 szablonów palca

WZMOCNIONY

Ochrona przed ESD2 IEC 61000-4-2 poziom 4: 15kV w powietrzu, 8kV przy kontakcie

Stopień ochrony IP65 przed kurzem i zachlapaniem

Temperatura operacyjna Od -10°C do 50°C

Powłoka ochronna > 2 miliony dotknięć

Wilgotność 5% - 95% RH

Certyfikacja CE/FCC/WHQL/UL / RoHS / Reach / WEEE

WYDAJNE ZARZĄDZENIE ENERGIĄ

Pobór prądu podczas obrazowania  ~ 130 mA @ 5V

Pobór prądu podczas trybu czuwania  ~ 1 mA @ 5V  

ŁATWOŚĆ INTEGRACJI

Wsparcie dla systemów operacyjnych Windows®, Linux®, Android®  

Opcje deweloperskie
DigitalPersona® Biometric SDK wspierające wiele opcji dla terminali thin client i wtyczek 

dla przeglądarek

.
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