
Opis urządzenia
Najnowszy czytnik  DESKO IDenty chrom mobile przeznaczony jest  do szybkiego i

elastycznego  odczytu  danych  w  technologii  OCR.  Interfejs  Bluetooth  pozwala  na
bezprzewodową komunikację z dowolnym urządzeniem typu komputer lub tablet.

W  czasie  pracy  dane  z  odczytanego  przez  IDenty  chrom  mobile  dokumentu
przesyłane  są  automatycznie  do  aplikacji.  Dzięki  temu  wymagane  informacje  są
przechwytywane bez konieczności ręcznego potwierdzania przesyłu.  Standardem czytnika
jest wewnętrzna bateria, która pozwala na cykl pracy nawet do 10 godzin, czyniąc urządzenie
niezależnym od dodatkowych źródeł zasilania.

Wszystkie wymienione cechy tworzą z IDenty chrom mobile doskonałe rozwiązanie do
zastosowań  w punktach  sprzedaży  lub  w  sklepach  wolnocłowych,  zapewniając  klientom
szybką i wygodną obsługę przez bezproblemowe pobranie ich danych.

Właściwości

•Kompaktowy i bezprzewodowy czytnik dokumentów do pracy w ruchu
•Dwukierunkowy czytnik szczelinowy z odczytem OCR i MSR
•Nie wymaga zewnętrznego zasilania
•Wewnętrzna bateria pozwala na pracę do 10 godzin
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Rozwiązania
Innowacyjny czytnik IDenty chrom mobile to najnowsze sprzęt ze znanej rodziny

czytników  MPR  Desko.  Urządzenie  może  połączyć  się  z  dowolną  aplikacją
bezprzewodową  na  komputerze  lub  tablecie,  dzięki  czemu  zapewnia  elastyczne
podejście do pobierania danych. Na standardy funkcjonalne składa się prosty i łatwy
szczelinowy  czytnik  OCR  i  MSR  z  możliwością  odczytu  z  dowolnego  kierunku,
zapewniający  rzetelny  odczyt  dokumentów  tożsamości,  wiz  i  kart  z  paskiem
magnetycznym.

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.

Dane Techniczne
Akumulator Li-Ion

Interfejs Micro USB do zasilania

Prąd ładowania Max. 1000 mA Certyfikaty
Pojemność 5200 mAh CE, WEEE, RoHS
Moc gromadzona 18,7 Wh

Norma UN38.3

Wymiary obudowy 180x60x33 mm
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ASKA                                                          
ul. Wędkarska 2A/B1, 04-869 Warszawa
tel. 22 4985908/9, fax 22 6177020              
e-mail: ask@aska.com.pl      www.kodykreskowe.com
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