SOLUÇÕES DE CEDULAS DE IDENTIFICAÇÃO E PASSAPORTES

RECURSO DE
SEGURANÇA
HID MIRAGE™
UM RECURSO DE SEGURANÇA ÚNICO MULTI NÍVEL 1
O HID Mirage™ é um recurso de segurança baseado em janelas que
combina cinco camadas de segurança. A combinação de tecnologias
diferentes leva a proteção contra fraude e falsificação ao nível mais alto.

RECURSO DE SEGURANÇA
CINCO EM UM
 Personalização a laser
negativa
 Efeito metálico bicolor
 Efeito de marca d'água
 Retrato fantasma
 Selo de janela

Selo de janela inviolável
O Mirage protege as janelas de
documentos de identidade com
sua forma externa personalizável
que sela as bordas da janela,
tornando as tentativas de
perfuração ou substituição
evidentes imediatamente. A
personalização a laser negativa
também impede a adição de
novos elementos ao retrato.

Autenticação rápida e fácil
O Mirage fornece vários
mecanismos de segurança
eficazes de nível 1 e uma
aparência única. O Mirage fornece
à parte autenticadora um recurso
simples que pode ser usado para
verificar documentos com rapidez
e confiabilidade em todas as
condições de iluminação.

Compatibilidade com máquinas
existentes
Os algoritmos de processamento
de imagens desenvolvidos
internamente garantem a
compatibilidade com máquinas
a laser de mesa e industriais
padrão, permitindo que os
governos usem equipamentos
existentes para melhorar a
segurança dos documentos.

Durabilidade confiável e à prova
do futuro
O Mirage foi projetado para
documentos em policarbonato.
Ele excede os padrões da ISO,
proporcionando uma vida útil
mínima de 10 anos. O Mirage se
integra perfeitamente às páginas
de dados em policarbonato de
passaportes e é compatível
com todos os tipos de cartões.

hidglobal.com

HID MIRAGE™

Oferecendo uma resposta visual única em todas as condições de iluminação da vida real.

EFEITOS VISUAIS
Frente

ILUMINAÇÃO NORMAL
 Retrato de alta resolução
 Marca d'água invisível
 Janela ocultada
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 Retrato invisível
 Marca d'água visível
 Janela visível
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América do Norte: +1 512 776 9000
Ligação gratuita: 1 800 237 7769
Europa, Oriente Médio, África: +44 1440 714 850
Ásia Pacífico: +852 3160 9800
América Latina: +52 55 5081 1650
©2018 HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. Todos os direitos
reservados.
HID, HID Global, o logotipo HID Blue Brick, o Chain Design são
marcas comerciais ou marcas registradas da HID Global ou de
seus licenciador(es)/fornecedor(es) nos EUA e em outros países
e não podem ser usados sem permissão. Todas as outras marcas
comerciais, marcas de serviços e nomes de produtos ou serviços
são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos
proprietários.
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An ASSA ABLOY Group brand

Verso

QUALQUER
ILUMINAÇÃO
 Retrato invisível
 Marca d'água visível
 Janela visível

