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Leitora DigitalPersona®
4500 

APLICAÇÕES

• Segurança de PC desktop

• Segurança de PC móvel

• Aplicações personalizadas

A DigitalPersona 4500 é uma 
leitora de impressão digital, um 
periférico USB perfeito para usuários 
individuais de desktops, assim como 
para vários usuários em ambientes 
compartilhados. Seu design 
compacto conserva o espaço da 
mesa nas empresas, e sua aparência 
profissional e moderna tem um visual 
elegante em ambientes de ponto de 
venda. A leitora DigitalPersona 4500 
utiliza tecnologia de escaneamento 
óptico de impressões digitais 
para obter excelente qualidade 
de imagem, uma ampla área de 
captura e confiabilidade superior. Um 
revestimento de silicone possibilita 
a leitura de uma grande variedade 
de impressões digitais com precisão 
e rapidez, independentemente 
do ângulo de posicionamento. 
O invólucro metálico de alta 
qualidade resiste a movimentos não 
intencionais. 

Para usar, basta posicionar um dedo 
na janela da leitora e a leitora captura 
e criptografa de forma rápida e 
automática a imagem da impressão 
digital antes de enviá-la ao motor 
biométrico DigitalPersona® FingerJet™ 
para verificação. Para uma melhor 
interação com o usuário, um “flash” 
vermelho indica quando uma imagem 
de impressão digital foi capturada. 

A leitora de impressão digital 
DigitalPersona 4500 foi desenvolvida 
para uso com uma ampla variedade 
de softwares, incluindo nossas 
soluções de autenticação, assim 
como a maioria dos nossos kits 
de desenvolvimento de software 
DigitalPersona. Seja você um cliente 
corporativo ou um integrador de 
sistemas, as soluções de verificação 
de identidade biométrica da 
DigitalPersona proporcionam uma 
extensão natural para o seu sistema 
de segurança e aplicações. 

LEITORA USB DE IMPRESSÃO DIGITAL ÓTICA
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ESPECIFICAÇÕES

Tensão de Alimentação 5,0 V ±5% fornecido por USB

Corrente de alimentação —  
escaneamento < 100 mA (típica)

Corrente de alimentação — 
modo standby 120 mA (típica)

Corrente de alimentação — 
modo suspenso < 0,5 mA (máxima)

Vulnerabilidade a descarga  
eletrostática >15 kV, no invólucro

Temperatura operacional 0 - 40 °C

Umidade em armazenagem 20 a 90%, sem condensação

Dados de escaneamento Escala de cinza de 8 bits

Conformidade com as normas FCC Classe B, CE, ICES, BSMI, MIC, USB, WHQL

Peso 105 gramas

Interface Dispositivo USB 2.0 de alta potência e velocidade máxima

Os dados estão sujeitos à alteração sem aviso

• LED azul

• Fator de forma compacto

• Qualidade de imagem excelente

• Resistência superior a descarga eletrostática

• Dados de impressão digital criptografados

• Rejeição de impressão latente

• Rejeição de dedos falsificados

• Invariável à rotação

• Robusto

•  Funciona bem com impressões digitais 
secas, úmidas ou ásperas

•  Compatível com a maioria dos SDKs da DigitalPersona
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