
Opis urządzenia
DESKO MPR 7200 jest ergonomicznym i elastycznym czytnikiem dokumentów 

do zastosowań w służbach bezpieczeństwa i obsługi podróżnych. Spełnia najwyższe 
wymagania stawiane w praktyce, gwarantując niezwykle rzetelny oraz wydajny odczyt 
wszystkich ważnych dokumentów podróżnych.

Port USB, odczyt kart inteligentnych oraz dokumentów tożsamości zapewniają
trafność  jego  wyboru  i  stawiają  DESKO  MPR  7200  na  pozycji  podstawowego
wyposażenia służb bezpieczeństwa lotnisk i obsługi lotów na całym świecie. 

Właściwości

• Wszechstronny wielozadaniowy 
czytnik
• Trzy różne urządzenia pozwalające 
na odczyt danych
• Dwukierunkowy czytnik szczelinowy
• Nie wymaga dodatkowych źródeł 
zasilania
• Port szeregowy lub szybkie USB, 
niezbędna technologi dzisiaj dla 
biometrycznych paszportów jutra
• Uniwersalna modularna budowa

MPR 7200
Wszechstronny Czytnik OCR MRZ



Przeznaczenie
Niewielki, wszechstronny i prosty w użyciu czytnik DESKO MPR 7200 łączy w

sobie wszystkie funkcje odczytu OCR typu MRZ. 
Nie  wymaga  dodatkowego  zasilania,  wyposażony  w  kilka  interfejów

komunikacyjnych  oraz  dwa  czytniki  typu  OCR  i  MSRz  wieloma  interfejsami  do
współpracy i wszystkimi czytnikami w jednym urządzeniu czytnik DESKO MPR 7200
jest rzetelnym urządzeniem pasującym do zastosowań ochrony i usług podróżnych. 

Funkcje
Czytnik  paszportów  (OCR):  dwukierunkowy
czytnik  szczelinowy  dokumentów  tożsamości,
paszportów oraz wiz zgodnych z ISO/IEC7501-1 i ICAO
9303.  Prosty  w  obsłudze  z  wysoką  dokładnością
odczytu.

Czytnik  Pasków  Magnetycznych  (MSR):
dwukierunkowy  czytnik  szczelinowy  obsługujący
wszystkie karty magnetyczne oraz dokumenty zgodne z
ISO 7810 oraz ISO 7811, karty kredytowe i karty klienta.

Czytnik  kodów  kreskowych  (BCP):  złącze
pozwalające  na  połączenie  z  dowolnym stacjonarnym
bądź mobilnym czytnikiem kodów kreskowych.

E-Paszporty:  Nowe  normy  ICAO  wprowadzają
paszporty  z  chipem  RF  do  przechowywania  danych
biometrycznych. Opcjonalny moduł RFID w połączeniu z
DESKO 7200 pozwoli na pełny odczyt e-Paszportów. Dane Techniczne

Interfejs Napięcie 5V

MPR 7200: USB oraz PS/2 (zasilanie) Prąd 390mA
MPR 7100: RS232 oraz PS/2 (zasilanie) Wymiary (DxSxW) 270x71x61mm

Certyfikaty CE, CFF Niezawodność MTBF=180.000 h

           

Przedstawiciel w Polsce:                                                                                                     

ASKA                                                          
ul. Wędkarska 2A/B1, 04-869 Warszawa
tel. 22 4985908/9, fax 22 6177020              
e-mail: ask@aska.com.pl      www.kodykreskowe.com

MPR 7200
Wszechstronny Czytnik dla Obsługi i Ochrony
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