
A350
Színes kijelzős munkaidő nyilvántartó készülék
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Műszaki jellemzők Specifikáció

Az új, Linux alapú 1Ghz-es processzor kevesebb, mint 0,5 másodperc
azonosítási időre képes 1:3000 arány mellett. 

1Ghz-es Linux alapú CPU

A WiFi és Bluetooth funkciók széles körű készülék telepítési és 
üzemelési lehetőségeket kínálnak.

Opcionális WiFi és Bluetooth

A színes LCD a legjobb kezelési élményt nyújtja a felhasználónak 
és érthető, világos értesítésekkel segítheti a kezelőjét.

Színes LCD kijelző

A Web-alapú felhő alkalmazás segítségével a kezelő egy mobil 
eszközzel bárhonnét és bármikor csatlakozhat a készülékhez.

Felhő funkció

Rendszer konfiguráció

Anviz Global Inc.
41656 Christy Street Fremont , Fremont, CA,94538
Tel: 408-2637700 | Toll-free:1-855-268-4948 | Inquiry: sales@anviz.com | www.anviz.com

©2019 Anviz Global Inc. Anviz and identifying product names and numbers herein are registered trademarks of Anviz Global
Inc. All non-Anviz brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective companies. Product
appearance, build status and/or specifications are subject to change without notice.

A folyamatos termék fejlesztés miatt az itt megadott paraméterek változtatásának jogát a gyártó külön figyelmeztetés nélkül fenntartja.

A350
Ujjlenyomatos és RFID munkaidő nyilvántartó készülék felhő funkcióval
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TCP/IP, USB Host, Mini USB, RS485, opcionális

WiFi & Bluetooth, opcionális 4G

Ujj, kártya, jelszó

<0,5 mp

1~5 cm (125 kHz), >2 cm (13.56 MHz)
standard ISO kártya esetén

Igen, beépített

Linux alapú 1GHz-es

színes 3.5” TFT

Beépített 125 kHz EM ,opcionális
13.56 MHz Mifare

-20°C ~ +60°C

20% ~ 90%       

5 VDC    

Opcionális Li-ion

A beépített webszerver egyszerű csatlakozási lehetőséget és az 
alapvető működési paraméterek gyors elérését teszi lehetővé.

Webszerver

A Li-ion akku akár 10 óra szünetmentes működési időt tud nyújtani.

Opcionális akkumulátor

Az érintésre aktiválódó billentyűzet növeli a kezelési kényelmet és 
egyúttal a készülék működési áramfelvételét is csökkenti.

Érintésre aktiválódó billentyűzet

KI

Elektromos zár

Ajtó
érzékelő Cloud

A350
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Felhasználó

Kártya

Bejegyzés   

Kommunikáció

Azonosítási mód   

Azonosítási sebesség

Kártyaolvasási távolság

Webszerver                

CPU

LCD

RFID kártya

Működési hőmérséklet

Páratartalom

Tápellátás

Akkumulátor

A 4G modul felxibilis kommunikációt biztosít a telepítési költségek 
csökkenése mellett az internettel alig vagy nem ellátott területeken.

Opcionális 4G

Az érintésre aktiválódó szenzor gyors ujj detektálást tesz lehetővé és 
egyúttal a készülék működési áramfelvételét is minimalizálja.

Érintésre aktiválódó ujjlenyomat érzékelő

További információ: DIGICO Kft. 1032 Budapest, Föld u. 54. Tel: +36-1-462-0323 +36-70-630-9181 Email: bio@digico.hu
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