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NLeitor biométrico

O Digital Persona U4500 é um leitor biométrico moderno, uma excelente 
ferramenta para captura de impressões digitais. Com seu design 
arrojado e compacto, é perfeito para uso em escritórios, comércios, 
clínicas e laboratórios médicos. 

O Digital Persona U4500 possui luz azul, que oferece uma presença 
discreta em ambientes menos iluminados.

Para utilizá-lo, basta posicionar o dedo na janela de leitura e o dispositivo Para utilizá-lo, basta posicionar o dedo na janela de leitura e o dispositivo 
fará rapidamente a captura da impressão digital, piscando uma luz vermelha 
para confirmar a leitura da imagem. Os circuitos eletrônicos do leitor 
encriptam a imagem e a transmitem através da interface USB.

Devido à tecnologia de leitura óptica, o Digital Persona U4500 faz leituras
precisas, até mesmo de impressões digitais apagadas, independente do 
ângulo de captura.

• LED na cor azul.
• Tamanho compacto.
• Excelente qualidade de imagem.
• Resistência anti-estática.
• Informações encriptadas da impressão digital.
• Robusto e durável, mesmo em uso intenso.
• Leitura de digitais secas, úmidas ou desgastadas.• Leitura de digitais secas, úmidas ou desgastadas.
• Compatível com with Windows® 7, Vista, XP Professional, 2000
  and Windows Server 2000, 2003, 2008.
• Rejeição de dedos falsificados.
• Rejeição de impressões digitais latentes.
• Invariável a rotação.

Características 

Especificações

5.0 ± 5% fornecido pela porta USB

< 100 mA

120 mA 

>15 kV

0°C a 40°C

20% a 80% sem condensação

-10°C a 60°C-10°C a 60°C

FCC Class B, CE, ICES, BSMI, MIC, USB, WHQL

8-bit grayscale

105 gramas

USB 2.0 

Voltagem

Corrente de operação

Corrente em espera

Suscetibilidade ESD

Temp. de operação

Umidade

Temp. de armazenamentoTemp. de armazenamento

Padrões

Informações lidas

Peso

Interface
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