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TECNOLOGIAS DE ACESSO ESTENDIDO

Módulo 
DigitalPersona® 4500

MÓDULO LEITORA DE IMPRESSÃO DIGITAL USB
O módulo DigitalPersona® 4500 é 
uma leitora de impressão digital 
USB em miniatura, desenvolvida 
para integração a equipamentos de 
OEM que necessitem de verificação 
ou identificação por impressão 
digital. 

Esse módulo autônomo faz o 
escaneamento óptico da impressão 
digital quando o usuário toca na 
janela iluminada. A tecnologia 
óptica proporciona a mais alta 
qualidade de escaneamento de 
impressão digital e confiabilidade. 

O módulo DigitalPersona 4500 
foi desenvolvido para simplificar a 
integração com OEMs. O módulo 
é vedado contra poeira e inclui 
recursos práticos para a montagem. 
A eletrônica integrada controla 

automaticamente a calibração, a 
criptografia e a transferência de 
dados por meio da interface USB. 

A versão do módulo com “contorno 
de dimensão compacta” é ideal para 
aplicações com limitação de espaço, 
como teclados, telas touchscreen e 
terminais de ponto de venda (PDV). 

O módulo DigitalPersona 4500 e 
o mecanismo de correspondência 
FingerJet™ têm uma capacidade 
incomparável de autenticar, de 
forma rápida e precisa, até mesmo 
as impressões digitais mais difíceis. 

As soluções corporativas e 
ferramentas para desenvolvedores 
da HID Global® são perfeitas para 
esse dispositivo. 

APLICAÇÕES

 � Periféricos para PC, teclados 

 � Quiosques, terminais de 
ponto de  
venda 

 � Dispositivos de entrada física 

 � Terminais de horário 
e presença
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ESPECIFICAÇÕES

Os dados estão sujeitos à alteração sem aviso.

Nome do produto Módulo DigitalPersona® 4500

Número de peça 50012-FO1 - contorno padrão; 50012-F01 - dimensão compacta

Dimensões Contorno padrão (aproximado): 60,2 mm x 32,4 mm x 11,0 mm

Resolução em pixels 512 dpi (média x, y sobre a área de escaneamento)

Área de captura de escaneamento 14,6 mm (largura nom. no centro); 18,1 mm (comprimento nom. )

Tensão de alimentação 5,0 V ±5% Pino 1: +5 V

Corrente de alimentação – 
escaneamento

< 100 mA (típica) Pino 2: terra

Corrente de alimentação -
modo standby

120 mA (típica) Pino 3: terra (blindagem)

Corrente de alimentação -
modo suspenso

< 0,5 mA (máxima) Pino 4: USB D-

Vulnerabilidade a 
descarga eletrostática

>15 kV Pino 5: USB D+

Ambientes Uso interno, em casa e no escritório

Temperatura operacional 0° - 40° C 

Umidade operacional 20 a 80%, sem condensação

Temperatura de armazenamento -10° - 60° C 

Umidade em armazenagem 20 a 90%, sem condensação

Dados de leitura Escala de cinza de 8 bits (256 níveis de cinza)

Compatibilidade Especificações em USB 1.0, 1.1 e 2.0 (velocidade máxima)

Conformidade com as normas RoHS, UL, USB, WHQL

Peso 16 g

Distorção da imagem < 1% (típica)

Velocidade de transferência
de imagem

< 0,17 segundos

Interface Dispositivo USB 2.0 de alta potência e velocidade máxima

Conector de tipo padrão Hirose DF13-5P-1.25DS ou equivalente

Tipo de conector de 
dimensão compacta

Hirose DF13-5P-1.25DSA ou equivalente

 � Fator de forma compacto 

 � LED azul (no modo standby) 

 � Qualidade de imagem excelente 

 � Dados de impressão digital criptografados 

 � Rejeição de impressão latente 

 � Rejeição de dedos falsos 

 � Resistente 

 � Funciona bem com impressões 
digitais secas, úmidas ou ásperas 

 � Compatível com SDKs DigitalPersona 

RECURSOS
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