Cartão ISOProx II
®

125 kHz Proximity

Cartão de acesso de proximidade • 1386

ACCESS reliability.

Aplicações
O cartão de acesso de proximidade programável por radiofreqüência ISOProx®
II combina a tecnologia de proximidade e oferece capacidade de identificação
fotográfica em um só cartão de controle de acesso.
Características
w Fabricantes de equipamentos originais, distribuidores e revendedores que
utilizam o ProxProgrammer™ da HID podem despachar cartões de proximidade
com qualidade gráfica e codificados de forma personalizada conforme os
requisitos do cliente, diretamente do próprio estoque.
w Quantidades menores de pedidos, codificação especial e entrega em 24 horas
agora são possíveis com o cartão ISOProx II e o ProxProgrammer.
w Aceita a perfuração horizontal e vertical, eliminando a necessidade do uso de
porta-crachás.
w De acordo com os padrões ISO de espessura, para uso com todas as
impressoras de sublimação de cores e imagem direta.

Características

Especificações

Tecnologia
comprovada e
confiável

O alcance de leitura é extremamente consistente e não é
afetado por capacitância corporal ou condições ambientais
variáveis, mesmo quando próximo a chaves e moedas.

Alcance de leitura típico máximo*

Fino

Pode ser carregado com cartões de crédito na carteira ou
bolsa.

Compatível
com foto

Pode ser impresso diretamente com impressoras de imagem
direta e perfurado vertical ou horizontalmente para conveniência de uso.

Referência
cruzada

Uma lista de referências cruzadas que faz a correlação entre o
número externo do cartão e o número de identificação programado é fornecida para a administração fácil do sistema.

Segurança
Vida útil longa
Durabilidade

Oferece mais de 137 bilhões de códigos exclusivos.
Design passivo sem bateria proporciona um número infinito de
leituras.
Forte, flexível e resistente a fissuras ou rachaduras.

Gráficos
personalizados

Gráficos multicoloridos e personalizados encontram-se disponíveis.

Garantia

Protegido sob garantia contra defeitos em materiais e mãode-obra por 2 anos a contar da data da remessa (consulte a
apólice completa para obter os detalhes da

Leitora MiniProx™ - até 12,5 cm
Leitora ThinLine II® - até 12, 5 cm
Leitora ProxPro® - até 17,5 cm
Leitora NT MaxiProx® - até 50 cm
*Dependendo das condições do local de instalação.

Dimensões
5,40 x 8,57 x 0,079 cm máximo

Fabricação do cartão
Laminado fino e flexível de cloreto de polivinil (PVC).

Temperatura de operação
-45° a 70° C (-50° a 160° F)

Peso
6,8 g

Número da peça
No base da peça: 1386

Descrição
Números de identificação especificados pelo cliente
programados por radiofreqüência a 125 kHz, com posições
marcadas de perfuração

Opções
• numeração externa do cartão
• perfuração (horizontal ou vertical)
• gráficos personalizados
(Consulte a seção intitulada “Como efetuar pedidos”
para obter uma descrição das opções e números de peça
correlatos).
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For best results, please
print on recycled paper.

ACCESS experience.
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