
 

OPTYCZNY CZYTNIK ODCISKÓW PALCA NA USB

Czytnik biometryczny
DigitalPersona® 4500

   

ZASTOSOWANIE:

 • Ochrona komputerów PC

• Ochrona mobilna

• Niestandardowe aplikacje
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Czytnik odcisków palca DigitalPersona 
4500 jest urządzeniem peryferyjnym 
USB dla indywidualnych użytkowników 
desktopowych oraz dla wielu 
użytkowników korzystających z jednego 
stanowiska. Jego kompaktowa 
konstrukcja umożliwia pracę w każdej 
przestrzeni biurowej, a dzięki 
nowoczesnemu wyglądowi czytnik  
idealnie wkomponuje się w każdym 
punkt obsługi klienta. DigitalPersona 
4500 wykorzystuje do odczytu 
technologię optyczną, by zapewnić 
niezawodność i osiągnąć doskonałą 
jakość obrazu, dzięki przechwytywaniu 
dużego obszaru. Silikonowa powłoka 
pozwala odczytywać wiele różnych 
odcisków szybko i dokładnie, 
niezależnie od tego, pod jakim kątem 
zostaną przyłożone palce. Wysokiej 
jakości metalowa obudowa zapobiega 
przemieszczaniu się urządzenia.

Aby skorzystać z urządzenia, wystarczy 
położyć palec w oknie czytnika, który 
szybko i automatycznie przechwyci 
i zaszyfruje obraz odcisku przed 
wysłaniem go do silnika biometrycznego 
DigitalPersona® FingerJet™ w celu 
weryfikacji. Informacja zwrotna 
w postaci migającej, czerwonej diody 
zasygnalizuje poprawność odczytu.
Czytnik DigitalPersona 4500 został 
zaprojektowany do użytku z szeroką 
gamą oprogramowania, w tym 
rozwiązań HID - DigitalPersona 
Biometric SDK. Niezależnie od tego, 
czy jesteś klientem korporacyjnym, 
integratorem systemów – rozwiązania 
weryfikacji tożsamości biometrycznej
to naturalne rozszerzenie Twojego 
systemu ochrony i funkcjonalności 
oprogramowania.

TECHNOLOGIA ROZSZERZONEGO DOSTĘPU - BIOMETRIA



Nazwa produktu DigitalPersona® 4500 Reader

Napięcie wejściowe 5.0V ±5% dostarczane przez USB

Zużycie prądu - skanowanie < 100 mA (zwykle)

Zużycie prądu - bezczynność 120 mA (zwykle)

Zużycie prądu - tryb uśpienia < 0.5 mA (maksymalnie)

Podatność na wyładowania elektrostatyczne >15 kV, w obudowie

Temperatura operacyjna 0 - 40° C

Wilgotność podczas przechowywania 20% - 90% bez kondensacji

Dane skanowania 8-bitowa skala szarości

Szyfrowanie Zastrzeżone, 32-bitowe szyfrowanie wielomianem z kluczem zmiennym

Rozdzielczość (px) 500 dpi

Zgodność ze standardami FCC Class B, CE, ICES, BSMI, MIC, USB, WHQL

Waga 105 gram

Interfejs USB 2.0 Full-speed High Power

FEATURES  
ZALETY:
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• Niebieska dioda LED
• Mała obudowa
• Doskonała jakość obrazu
• Odporność na wyładowania 
   elektrostatyczne

 

• Szyfrowanie obrazów odcisków
• Odrzucanie niepełnego odcisku
• Odrzucanie podrobionych odcisków
• Odporność na przesuwanie się czytnika
 

• Wytrzymałość
• Działa poprawnie z odciskami suchymi, 
   wilgotnymi lub uszkodzonymi
• Kompatybilny z DigitalPersona SDK 
   dla Windows®, Linux® oraz Android®

 


