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O MiniMag TAB da IDTECH foi especialmente desenvolvido para uso em 
dispositivos Android. 

Com design moderno e compacto, se conecta a tablets através de um
Cabo USB micro. Não necessita de instalação de software ou driver, 
basta que o aparelho seja USB OTG* ou USB Host*(confira a lista
de compatibilidade em nosso site). Também disponível na versão
para tablets Samsung com conector de 30 pinos(PDMI). para tablets Samsung com conector de 30 pinos(PDMI). 

Sua capacidade para ler 3 trilhas de informações em uma única
passagem, em qualquer direção, tornam o MiniMag TAB fácil de usar. 
Possui LED indicador e aviso sonoro, que confirmam as leituras bem
sucedidas. 

O leitor divide, reorganiza, edita e valida campos com a leitura 
do cartão magnético. Configurações especiais, sob consulta.

• Leitura de alta e baixa coercividade;
• Vida útil da cabeça magnética de no mínimo 1.000.000 de passagens;
• Capacidade para leitura de 3 trilhas da tarja magnética, bidirecional;
• LED e aviso sonoro para identificação de leituras bem sucedidas;
• Design compacto;
• Interface USB-Keyboard para tablets e smartphones com USB OTG
  (On-The-Go);  (On-The-Go);
• Velcro para melhor fixação no tablet ou smartphone;
• Disponível na cor preta.

Características 

Especificações
1.000.000 passagens (no mínimo)
< 1/ 100.000 bits, em conformidade com norma ISO 7811
+5VDC +-10% (50mV ripple no máximo)
Min: 15mA / Max: 35mA
5°C a 55°C
-30°C a 65°C
Máximo de 95%, sem condensação.Máximo de 95%, sem condensação.
ISO 7811, AAMVA e CADMV
Até 139 cm/segundo, bi-direcional
0, 3 a 1,4 mm
LED com 3 cores e bipe
90mm x 34mm x 28mm
Aprox. 130g

Vida da cabeça magnética
Faixa de leitura

Potência
Corrente de operação

Temperatura de operação
Temp. armazenamento

UmidadeUmidade
Formato da trilha magnética

Velocidade da leitura
Espessura do cartão

Indicadores
Dimensões (CxExA)

Peso

*A tecnologia OTG (On-The-Go)
permite que a entrada Micro USB de
seu dispositivo seja habilitada para ler
e se conectar a dispositivos externos
com entrada USB comum. Exemplo:

Teclado, Mouse, Pendrive

Temos este dispositivo na opção sem 
cabo e com conector de 30 pinos da 
Samsung. Informe-se com nossos 
vendedores.

Versão
para Tablets Samsung
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