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Leitor de Cartão Magnético Compacto
com Duas Cabeças

O MiniMag Duo, com duas cabeças magnéticas, facilita a passagem
do cartão e a leitura dos dados independente da orientação da tarja
magnética. Os dois cabeçotes oferecem maior conforto ao usuário e
asseguram a captura dos dados em todas as passadas. O MiniMag 
Duo proporciona desempenho excepcional em uma solução compacta 
com 90 mm de comprimento.

Disponível em interfaces deDisponível em interfaces de Teclado , USB e USB HID, o MiniMag Duo
oferece um dos melhores desempenhos para a sua categoria. Lê até 3 trilhas 
de dados de cartões de tarja magnética independente da direção da passada e com
a tarja magnética voltada para ambos os lados. O MiniMag Duo é uma solução robusta para 
aplicações tipo quiosque, bem como aplicações de terminais PDV, fidelidade e área da saúde.  

O MiniMag Duo é programável de forma a permitir a programação e configuração do formato dos O MiniMag Duo é programável de forma a permitir a programação e configuração do formato dos 
dados e da saída da interface inteligente para atender aos requisitos de aplicação e comunicação. 
O formato de saída dos dados pode ser customizado com o Utilitário de Configuração MagSwipe 
baseado em Windows e fornecido pela ID TECH. O projeto do MiniMag Duo garante mais de 
1.000.000 de ciclos do cartão e faz dele um dos mais confiáveis leitores de cartões do setor. Ele 
conta com uma garantia padrão de 2 anos.

Características 
• Projeto de dois cabeçotes que melhora a utilização e flexibilidade
• Interface USB HID ou Teclado USB
• Lê até 3 trilhas de informações, bidirecional
• O tamanho compacto permite sua utilização em várias aplicações
• Utilitário de configuração de fácil utilização
• Assegura sucesso de leitura com alarme sonoro (bip) e LED indicador
• Pode ser utilizado separadamente ou montado para trabalho em muitas aplicações• Pode ser utilizado separadamente ou montado para trabalho em muitas aplicações
• Confiabilidade para 1.000.000 de ciclos (mínima)
• 2 anos de garantia

Especificações
+5VCC na porta USB 40 mA máx. 
USB/KB, USB/HID 
CE e FCC Classe A
0°C a 55°C
-30°C a 70°C
Máxima 95% sem condensação, armazenamento seco
1.000.000 ciclos (mínimo)1.000.000 ciclos (mínimo)
Dois anos
0,127 mm a 1,14 mm
ISO 7811, AAMVA e outros formatos F2F
1,37 mm
De 7,6 a 152,4 cm por segundo, bidirecional
90 mm x 34 mm x 28 mm
143 g143 g
LED de três cores e alarme sonoro (bipe)
1,82 m, saída lateral (saída opcional pelo fundo)
USB Tipo A

Alimentação
Interfaces

Certificações 
Temperatura de operação

Temperatura de armazenamento
Umidade

Vida útil em operaçãoVida útil em operação
Garantia 

Espessura da mídia
Formatos de mídia 
Largura da fenda

Velocidade de passada 
Dimensões (C)x(L)x(A)

PPeso
Indicadores

Extensão do cabo 
Conector de cabo
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