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IsoProx™
Bezkontaktná prístupová karta

Ultra tenká ISOProx karta ponúka bezkontaktnú a foto identifikačnú technológiu na jednej prístupovej karte.
ISOProx karta má rovnakú veľkosť a hrúbku ako štandardná kreditná karta. Vďaka tomu že je vyrobená z
PVC, je veľmi tenká, odolná a pružná.
Karta ISOProx kombinuje foto identifikáciu s bezkontaktnou technológiou. Foto identifikácia môže byť tlačená
priamo na kartu termosublimačnými tlačiarňami. Odstránenie procesu fotografovania, orezávania, vloženia a
laminácie účinne šetrí čas a peniaze.
Karta ISOProx je ďalším príkladom toho, ako spoločnosť HID prináša na trh s produktmi pre rádiofrekvenčnú
identifikáciu najnovšie technológie.

Ďalšie informácie o uvedenom produkte Vám podá autorizovaný distribútor značky HID Corporation:

MK alarm s.r.o.
Garbiarska 905
031 01 Liptovský Mikuláš
tel./fax: 044 – 5526 190
tel./fax: 044 – 5526 189

http://www.mkalarm.sk
e-mail: info@mkalarm.sk
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IsoProx™
Bezkontaktná prístupová karta

Špecifikácia

Charakteristika:

Typický maximálny čítací dosah:
MiniProxŇ čítačka 5 - 10 cm
ThinLine IIÔ čítačka 5 - 10 cm
ProxProÔ čítačka 10 - 15 cm
MaxiProxÔ čítačka 25 - 40 cm

Osvedčená spoľahlivá technológia:Čítací dosah
kariet ISOProx je extrémne konzistentný a nemá
naň vplyv zakrytie telom alebo rôzne ďalšie
podmienky prostredia, napríklad pokiaľ máte kartu
v blízkosti kľúčov alebo mincí.

Rozmery karty:
5,40 x 8,75 x 0,09 cm

Malá hrúbka:Môžete ju nosiť spolu s kreditnými
kartami v peňaženke.

Stavba karty:
Bezkontaktné ISOProx karty sú pokryté tenkým,
pružným polyvinylchloridom (PVC).

Externé číslovanie:Pre jednoduchú administratívu
majú štandardne karty externé číslo, ktoré
nezodpovedá internému identifikačnému číslu. V
prípade potreby môžu byť tieto čísla rovnaké

Pracovná teplota:
-45°Caž 70°C
Pracovná vlhkosť:
5% až 95% relatívna vlhkosť, nekondenzujúca
Hmotnosť karty:
6,8 gramu
Záruka:
Na štandardné ISOProx bezkontaktné karty je
poskytovaná doživotná záruka proti vadám materiálu
a remeselnému spracovaniu.
(Viď. kompletné záručné podmienky.)

Bezpečnosť:
Karty ISOProx ponúkajú viac ako 137 miliard
unikátnych kódov.
Dlhá životnosť:Karty ISOProx sú pasívnej,
bezbatériovej konštrukcie umožňujúcej virtuálne
nekonečný počet načítaní.
Trvanlivosť:Karta ISOProx je veľmi odolná proti
prasknutiu alebo zlomeniu.
Užívateľská grafika:Vprípade požiadavky
možná užívateľská viacfarebná grafika.
Číslo produktu:Základné číslo produktu: 1345
Popis: 125 kHz, čierno-šedá farba, externé
číslo nesúhlasí s kódovaným
identifikačným číslom, predznačená
pozícia pre závesný otvor
Možnosti:
-povrch karty na priamu potlač
-externé číslovanie kariet
-závesný otvor
-užívateľská grafika

Ďalšie informácie o uvedenom produkte Vám podá autorizovaný distribútor značky HID Corporation:

MK alarm s.r.o.
Garbiarska 905
031 01 Liptovský Mikuláš
tel./fax: 044 – 5526 190
tel./fax: 044 – 5526 189

http://www.mkalarm.sk
e-mail: info@mkalarm.sk
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