
 
 

 
 
 
 

 
Opis urządzenia 
 Najnowszy czytnik DESKO IDenty chrom przeznaczony jest do obsługi dokumentów 
identyfikacyjnych klienta. Podobnie jak jego poprzednik, mini MPR, łączy sprawdzoną 
technologię odczytu szczelinowego z nowoczesną obudową. 
 Czytnik IDenty chrom został zaprojektowany, aby spełnić standard IP54 w zakresie 
szczelności wodnej i pyłowej. Oznacza to, że całość urządzenia w tym szczelinowy czytnik z 
chromowaną osłoną zostały uodpornione na kontakt z wodą. 
 Niewielkie wymiary i mała waga czytnik IDenty chrom czyni urządzenie szczególnie 
przydatnym w miejscach pracy o małej powierzchni użytkowej. Poszerzeniem skali 
zastosowań urządzenia jest możliwość jego zamontowania na monitorach komputerów. 
 IDenty chrom został zaprojektowany z funkcjami odczytu OCR i MSR w standardzie, 
dzięki czemu jest w stanie skanować dokumenty tożsamości, paszporty, wizy i karty z paskiem 
magnetycznym. Dodatkowo istnieje możliwość zainstalowania modułu odczytu RFID i chipów 
kart, co powiększa gamę zastosowań w pracy służb bezpieczeństwa, urzędów, banków oraz 
firm transportowych. 

 Właściwości  

 

• Kompaktowy czytnik dokumentów do 
zastosowania przy monitorze, na biurku lub mobilnie 
• Dwustronny czytnik szczelinowy z odczytem 
OCR i MSR 
• Możliwy odczyt RFID i chipów kart 
• Minimalne zapotrzebowanie na miejsce 

• Szczelność na pył i wodę spełniająca normę 
IP54 
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Zastosowania 
 Innowacyjny czytnik IDenty chrom to najnowszy produkt należący do znanej rodziny 
czytników MPR Desko. Standardowo wyposażony w czytnik OCR i MSR, przyjazny w użyciu 
czytnik szczelinowy, zapewnia dokładny i rzetelny odczyt dokumentów tożsamości, wiz oraz 
pasków magnetycznych. Zaprojektowany z myślą o standardzie IP54 zapewnia szczelność na 
wodę i pył. Te cechy wraz z eleganckim wyglądem tworzą z IDenty chrom idealne narzędzie 
do codziennej pracy. 

 
 
 

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. 

Szczelność: Całość urządzenia otrzymała certyfikat 

IP54, co oznacza, że wszystkie jego elementy w tym 
czytnik szczelinowy są odporne na pył i wodę. 

Dodatkowe funkcje Certyfikaty 

E-Paszporty: opcjonalny moduł odczytu RFID do 

paszportów oraz kart Mifare zgodnych z ISO 14443(A/B), 
ISO 7816 oraz ICAO 9303. 

CE, FCC, WEEE, RoHS, IP54 

Karty inteligentne: Opcjonalny moduł odczytu 

chipów kart synchronicznych i asynchronicznych 
zgodnych z normą ISO 7816. 

Dane techniczne 

Interfejs Napięcie 5V 

Czytnik posiada USB. 
Możliwość współpracy z systemem Android. 

Prąd 300mA 

Rama montażowa Wymiary (DxSxW) 180x60x33mm 

Rama mocujaca: (opcjonalna) dostępna do 
monitorów do 21” VESA 100 x 100 

Niezawodność MTBF=180.000 h 
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