
نماينده انحصارى محصوالت suprema در ايران

اسـكـنـرهـاى پيشـرفـتـه بيـومـتـريـك اثـرانـگـشـت

اسكنرهاى پيشرفته اثر انگشت شركت سوپريما داراى باالترين الگوريتم ساختارى در جهان مى باشند. اين نوع اسكنرها مناسب جهت 
احراز هويت مشترى، شناسايى مجرمين، مبادى ورودى و خروجى مرزها، زندانها، صدورگذرنامه هوشمند، صدور ويزاى الكترونيكى، صدور 

گواهينامه راهنمايى هوشمند، سرشمارى و.... مى باشد.
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اسـكـنـرهـاى پيشـرفـتـه بيـومـتـريـك اثـرانـگـشـت

RealScan-G10

• قابليت اسكن يك تا ده انگشت بصورت تخت و دورانى
• پردازش اثر انگشت در مدت زمان كمتر از 1/5 ثانيه

• اسكن آسان اثر انگشت در حالت تر و خشك
• داراى استاندارد IP54 جهت مقاومت در برابر آب و گرد و غبار

USB 2.0 انتقال داده ها و منبع تغذيه از طريق پورت •
• بلندگوى داخلى جهت راهنماى صوتى كاربر

• كليدهاى سخت افزارى جهت سهولت در فرآيند اسكن اثر انگشت

• تقسيم بندى خودكار براى اسكن كردن 2 يا4 اثر انگشت
(FBI) داراى تأييديه رسمى از پليس فدرال آمريكا •

• ابعاد صفحه اسكن: 76 × 81 ميليمتر
• وزن: 1/6كيلوگرم

• باالترين كيفيت اسكن و بهترين الگوريتم ساختارى در جهان
FVC و NIST و MINEXباالترين رتبه كيفيت در •

• سرعت تطبيق اثر انگشت بسيار باال: 100000 در ثانيه

• نصب و راه اندازى آسان
USB 2.0 انتقال داده و منبع تغذيه از طريق •

 dpi داراى سنسور با كيفيت نورى •

• داراى صفحه اسكنر ضد خش

• قابليت كار با سيستم عامل هاى ويندوز و لينوكس
• ابعاد اسكنر: 78/8 × 15/5 ميليمتر

• اندازه تصوير:340 × 260 پيكسل

• قابليت اسكن همزمان دو انگشت بصورت تخت و يك انگشت بصورت دورانى
• تشخيص لغزش دست در هنگام اسكن اثر انگشت

• اسكن آسان اثر انگشت دست در حالت تر و خشك
(FBI) داراى تأييديه رسمى از پليس فدرال آمريكا •

• داراى استاندارد    IP جهت مقاومت در برابر آب و گرد و غبار

USB 2.0 انتقال داده ها و منبع تغذيه از طريق پورت •
dpi سنسور اثر انگشت با كيفيت •

• ضد لك و ضد رطوبت

• وزن : 540 گرم
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