
Combo Plus 300s
Sign Pad with Fingerprint & Card Reader

 دســتگاه احـراز هـویت چندکـاره
(اثرانگشت، کارت هوشمند، پین و امضا)

صـفحه نمایشگر 
چـنـد منظــوره

کارتخوان تماسی

اسکنر اثر انگشت



Sign Pad with Fingerprint & Card Reader

ویژگی های محصـول

طــراحی  با  ایران  ساخت  بومی  محصول 

ارگـونومیگ

امکان یکپارچه سازی با سامانه های نرم افزاری

مجهز به صفحه نمایشگر لمسی 4.3 اینچی با 

کارکرد صفحه کلید مجـازی و پد امضــا

ساخت  انگشــت  اثر  اسـکنر  به  مجـــهز 

قــابلـیت  با  (ســوپریما)  جــنوبی  کـــره 

تشـخیص بافت زنده اثرانگشــت 

مخصــوص  ســطح  با  پدامضا  به  مجــهز 

الیه  از  اسـتفاده  و  قلم  حرکـت  ایجاد  برای 

(anti-glare) ضدانعکاس
دارای یکسال گارانــتی تعـویض و خـدمات 

پس از فروش

قابلیت اخذ و تطبیق هـمزمان اثر انگشـت 
قـابلیت خوانـدن و نوشـتن بر روی کارت 

هوشـمند 

آرشـیو الکترونیکی سالمت الکترونیکیپرداخت الکترونیکی دولت الکترونیکی

های محصـول کاربرد



مشـخصات
 فـــنی

ماژول 
اثر انگشت

ماژول 
کارتخوان

ماژول 
پدامضا 

نوع شناسایی

ابعاد

رابط ارتباطی

صفحه نمایشگر

تکنولوژی خواندن امضا

سطح فشار

احزار هویت چندعامله مبتنی بر اثرانگشت، کارت هوشمند، پین و امضا

سنسور نوری

-10°C ~ -50°C

USB 2.0

dpi 500 با رزولوشن تصویر 300*400 پیکسل

Electromagnetic Resonance (EMR)

Microsoft Windows/Linux

 4.3” TFT Color LCD

 LED Backlight

PC/SC

ISO7816

ISO7810 ID-1

CCID

 105(W) * 140(L) * (H)30 میلیمتر

گواهینامه ها

قابلیت ها

پشتیبانی انواع 

کارت های هوشمند

سرعت انگشت نگاری: کمتر از  0.1 ثانیه

سرعت تطبیق اثر انگشت: کمتر از  0.1 ثانیه

گواهینامه  FBI و ثبت احوال 

CE, FCC, KCC, CB, WHQL, USB- IF, WEEE

IP65

مجهز به تکنولوژی تشخیص بافت زنده اثرانگشت

مجهز به تکنولوژی MDR که امکان اخذ اثرانگشت در زیر نور 

مستقیم را فراهم می کند.

 (SDK)ارائه بسته توسعه نرم افزار

C و A ، B پشتیبانی از استاندارد 7816 کالس

T=1 ویاT=0  پشتیبانی از کارت های با پروتکل

PPS پشتیبانی از

استانداردها

امکان دریافت چندین سطح فشار قلم

1024 (non-interpolated)

دارای بسته نرم افزاری برای دریافت و ارسال امضاقابلیت ها

دمای عملکرد

سیستم عامل

نوع سنسور

وضوح تصویر

کارایی
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Combo Plus 300s 

مشخصات فنی محصـول
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