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ProxCard II™
Bezkontaktná prístupová karta

Bezkontaktná prístupová karta ProxCard II obsahuje rádiofrekvenčnú identifikačnú elektroniku umiestenú v
tenkom a odolnom polykarbonátovom obale s rozmermi ako štandardná kreditná karta. Malá hrúbka a
pružnosť umožňujú jej jednoduché nosenie v peňaženke alebo v puzdre na doklady.
Na karty ProxCard II je tiež možné jednoducho zabezpečiť textové a grafické identifikačné prvky ako sú
napríklad meno držiteľa karty, jeho fotografia, podpisový vzor a logo spoločnosti. Toto je možné urobiť dvoma
základnými zpôsobmi a to pomocou samolepiacich laminovateľných puzdier na fotografie alebo pomocou
plastových prelepov určených na priamú potlač.
Najnovšie technologie spoločnosti HID umožnili vytvoriť bezkontaktnú kartu s extrémne stálym čítacím
dosahom, ktorý nie je ovlplyvniteľný tienením tela, alebo nekovovými materiálmy. Široká produkčná rada
čítačeik HID ponúka na výber mnoho rôznych čítacích dosahov.

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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ProxCard II™
Bezkontaktná prístupová karta

Špecifikácia

Charakteristika:

Typický maximálny čítací dosah:
MiniProx® čítačka 10-14 cm
ThinLine™ čítačka 10-14 cm
ProxPro® čítačka 14-20 cm
MaxiProx® čítačka 40-60 cm

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

Rozmery karty:
5.40 cm x 8.57 cm x 0.18 cm

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

Stavba karty:
Bezkontaktné karty ProxCard II majú otvor na
zavesenie
a
umožňujú
použitie
väčšiny
samolepiacich púzdier na fotografie a prelepov.
Pracovná teplota:
-45°C až 70°C

Externé číslovanie:
Pre jednoduchú administratívu majú štandardne
karty externé číslo, ktoré zodpovedá internému
identifikačnému číslu.
Bezpečnosť:
Karty ProxCard II ponúkajú viac ako 137 miliárd
unikátnych kódov.

Pracovná vlhkosť:
5-95% relatívna vlhkosť, nekondenzujúca

Dlhá životnosť:
Karty ProxCard II využívajú pasívnu, bezbatériovú
konštrukciu umožňujúcu virtuálne nekonečný počet
načítaní.

Hmotnosť karty:
6.8 gramov
Záruka:
Na bezkontaktné prístupové karty ProxCard II je
poskytovaná doživotná záruka proti vadám materiálu
a remeselnému spracovaniu.
Číslo produktu
Základné číslo produktu: 1325
Popis:
125 kHz, HID grafika, externé číslo = kódované
identifikačné číslo, závesný otvor.
Možnosti:
- Frekvencia (125 / 400kHz)
- Externé číslovanie kariet
- Užívateľská grafika
Príslušenstvo:
1321 Púzdro na fotografiu
1324 PVC prelep - priamá potlač

Odolnosť:
Karta ProxCard II je veľmi odolná proti prasknutiu
alebo zlomeniu.
Užívateľská grafika:
V prípade požiadavky je možná užívateľská
viacfarebná grafika.
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