ID Screen
O melhor tablet biométrico

A

IDEMIA aproveita a experiência de campo adquirida em diversos
projetos ao redor do mundo para lançar o ID Screen, terceira geração
de tablets biométricos de múltiplas aplicações, baseada nos sucessos de
seus antecessores. O ID Screen oferece ergonomia aprimorada, mas com
mais poder, conectividade e autonomia, para todos os casos de uso ativados.

Benefícios

Performances únicas
O ID Screen combina um poderoso
processador Quad Core de 2 GHz
com o mais recente sistema operacional Android 10.0, além de todos
os recursos de conectividade e uma
bateria resistente, para permitir o
uso eficiente, mesmo em ambientes
exigentes.

A melhor ergonomia da
categoria
A tela sensível ao toque, colorida e em
formato retrato de 8” do ID Screen permite um manuseio intuitivo e uma aderência confortável, para maior comodidade e máximo usufruto de todos os
recursos incorporados de software para
diversas aplicações.

Por que a IDEMIA?
Com mais de 40 anos de experiência
em biometria e mais de 4 bilhões de
impressões digitais gerenciadas em
todo o mundo, a IDEMIA obtém desempenho de primeira linha em
testes independentes em todo o
mundo (como as avaliações do NIST1)
e, portanto, é líder incontestável
em tecnologias biométricas. Organizações renomadas escolhem a
IDEMIA como parceira em virtude da
combinação de nossos algoritmos

e tecnologias de sensores com
nossa experiência em design e
fabricação de produtos finais.
Implementadas em mais indústrias
e ambientes críticos do que as
soluções de outros fornecedores, as
soluções da IDEMIA incluem leitores
com e sem contato de impressão
digital, leitores híbridos de veias das
mãos e digitais e sistemas de
reconhecimento facial.
¹ Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia

Multifacetado
Graças às suas capacidades de captura biométrica, leitores de cartão
com e sem contato para leitura
de documentos de identidade eletrônica e câmera de 8 megapixels
com iluminação LED dupla, o ID
Screen é a solução mais eficiente
para uma variedade de casos de uso
de registro e verificação de identificação civil e corporativa.

ID SCREEN

Um poderoso tablet biométrico multifuncional all-in-one para
apoiar, com eficiência, os casos de uso mais exigentes em campo
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O ID Screen é adequado
para suportar uma grande
variedade de casos de uso:

Para governos

Para empresas

›
›
›
›

› eKYC / entrada de
clientes
› Controle de acesso
› Tempo e presença

Registro de cidadão
Verificação de eleitores
Verificação de identidade nas fronteiras
Verificações de documentos de
identificação

Especificações técnicas
› CPU poderosa
Processador Quad Core 2GHz
› Sistema operacional
Android 10.0 (Q) Certificado
GMS como opção
› Bateria poderosa
Polímero de íons de lítio,
5000 mAh
› Tela sensível ao toque
colorida de alta definição
8” (1280 x 800)
› Sensor óptico de
impressão digital
IDEMIA CBM E3
Certificado pelo
FBI PIV IQS e STQC

› Leitores de cartões
inteligentes
ISO/IEC 14443 sem contato
A/B
Contato ISO 7816 A / B / C
› Memória
2 GB de RAM, 16 GB de Flash
Opção para 3GB / 32GB
Micro-SD de até 256GB
› Câmeras
2MP frontal /
Foco automático traseiro
de 8MP
Flash duplo

› Rede / Comunicação
Wi-Fi 802.11 ac/b/g/n
Bluetooth 5.0
Micro-SIM duplo
4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/
B20/B28/TDD38/TDD B40
3G: B1/B2/B5/B8
› Portas USB
Tipo de host USB A + Micro
USB tipo C
› Localização
GPS, A-GPS, Glonass, Galileo
› Carga
DC no carregador (incl. 3
plugs)

Todos os direitos reservados. Especificações e informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Os produtos descritos neste documento estão sujeitos a desenvolvimento e aprimoramento
contínuos. Todas as marcas comerciais e marcas de serviço aqui mencionadas, registradas ou não
em países específicos, são de propriedade de seus respectivos proprietários.

› Condições de
funcionamento
Temperatura: 0 ° a + 50 ° C
(14° a 131°F)
Umidade: 10 a 90% (sem
condensação)
› AxLxP
234.5x133x17 mm /
9.25x5.2x0.67 in
› Peso
580g / 1.26lbs
› Certificações
CE, CB, FCC, RoHS, REACh
e WEEE
› Acessórios
Capa protetora de
silicone, caneta passiva

© Copyright 2020. Todos os direitos reservados. IDEMIA PT - 05/20 | Foto: iStock, IDEMIA

Digitalização
NFC do cartão
de identificação
eletrônica

