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SOLUÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO DE CIDADÃOS

HID Guardian™ 100

LIVESCAN ÚMIDO/SECO COMPACTO PARA IMPRESSÃO DIGITAL 
DOS DEZ DEDOS, COM INTERFACE GRÁFICA DE USUÁRIO
HID Global continua a estabelecer 
o padrão global de leitura 
confiável das dez impressões 
digitais em altos volumes. O 
Guardian 100 dispõe de plena 
integração com o software da 
Crossmatch para cadastramento 
de requerente e verificação de 
antecedentes criminais, além de 
aplicações de monitoramento 
e cadastro de clientes. 
Desenvolvido para enfrentar os 
desafios associados às aplicações 
de gerenciamento de identidades 
em altos volumes, o Guardian 100 
provê o processo de captura de 
digitais certificado mais simples, 
rápido e de alta qualidade.

Os requerentes são guiados 
por pictogramas iluminados 
de fácil compreensão para 
processamento assistido e semi-
assistido. Como cada requerente 
é único, o Guardian captura 
imagens, independentemente 
da pigmentação da pele e 
dos dedos estarem úmidos ou 
secos, sem a necessidade de 
recalibrar o dispositivo ou fazer 

um tratamento prévio nas mãos. 
O recurso patenteado FlexFlat 
facilita a captura de imagens 
de impressão digital, 
independentemente do 
posicionamento no vidro de 
exposição. Nossa funcionalidade 
patenteada de Captura 
Automática garante uma 
captura rápida de imagens de 
alta qualidade para a coleta de 
dados biométricos sem erros, 
eliminando as suposições, os 
erros e os possíveis problemas de 
reimpressão. Esses recursos não 
apenas aceleram o processo e 
aprimoram a experiência geral do 
requerente, mas também liberam 
o operador para que se concentre 
em outras tarefas fundamentais 
de triagem e cadastro. 

Ideal para aplicações de 
cadastramento, o Guardian 100 
oferece segurança avançada, 
confiabilidade comprovada 
e custo total de propriedade 
reduzido.

 � Captura de impressão digital 
úmida e seca de qualidade 
superior, sem recalibração.

 � Instruções intuitivas por meio 
de pictogramas iluminados.

 � As funções de captura 
inteligente garantem 
imagens de qualidade. 

 � A captura automática rápida 
aprimora a eficiência.
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ESPECIFICAÇÕES

Os dados estão sujeitos à alteração sem aviso.

Nome do produto HID Guardian™ 100

Display no dispositivo Pictogramas iluminados

Resolução de imagem 500 dpi

Escala de cinza da imagem 8 bits, 256

Dimensões 15,24 cm x 15,24 cm x 15,49 cm
(6" x 6" x 6,1")

Placa de captura 8,13 cm x 8,38 cm (3,2" x 3,3")

Peso 1,5 kg (3,3 lbs)

Temperaturas operacionais 0 a +50 °C (32 a 122 °F)

Fonte de alimentação USB

Grau de proteção IP 54

Sistemas operacionais Windows® XP 32 bits; Windows 7/8.1/10 32 
e 64 bits

Certificações FBI Appendix F, UL, CE, RoHS, GS

Interface do dispositivo USB 2.0 de alta velocidade

Segurança do dispositivo Aceita cabo de segurança

CAPTURA BIOMÉTRICA

Impressão digital Flats e Rolls

Recursos de captura

Captura automática, FlexFlats®, FlexRolls®, 
captura de imagem de dedo seco e 
úmido sem pré-tratamento das mãos ou 
recalibração do dispositivo

Qualidade da imagem FBI Appendix F, Livescan e ID Flats 
(com ou sem membrana)

Componentes opcionais Almofada de silicone, detecção de fraude, 
suporte de montagem, kit de limpeza

APLICAÇÕES

Software HID Crossmatch L Scan™ Master (opcional)

SDK HID Crossmatch L Scan™ Essentials 7.5 ou 
posterior

DESIGN ERGONÔMICO

Captura de impressões digitais 
simples, rápida e de alta 

qualidade.

Instruções intuitivas por meio de  
pictogramas iluminados.

ORIENTAÇÃO 
INTUITIVA PARA 

USUÁRIOS
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