Chráníme
Vaše jméno.
• MOBILNÍ
• KOMPAKTNÍ
• BEZPEČNÝ

SIGMA
BIOMETRICKÝ

PAD SIGMA
Senzor

Rozměry
Tloušťka/výška/šířka

10 mm/160 mm/120 mm

Aktivní plocha podpisu

95 x 47 mm

Linearita

+/- 1,5% ve směru x, y a z

Typ

4“ (4,5 x 9,4 cm), monochromní,
reflexní nebo transfl. s možností
podsvícení

Jednotka snímače
tlaku

1024 tlakových stupňů

Rozlišení

320 x 160 Pixelů

Pero

Bez speciálního pera - levná náhrada

Viditelné pole

95 x 47 mm

Různé

Zobrazení

Elektronika/digitalizace

Vstup kabelu

HID-USB nebo virtuální COM-port
přes USB

Výstupní rychlost
souřadnic

500 4D vzorků (zahrnující souřadnice
x, y, času a tlaku) za sekundu

Délka kabelu

1,5 m, 5 m nebo 0.2 m

Rozlišení

1040 dpi

Váha

200 gramů

USB port

HID USB 2,0 Full-Speed režim (12
Mb/s), zpětně kompatibilní

Připojení pera

Vysoce flexibilní, textilní upevnění

Certifikace a normy

Sériový port

Volitelně přes vnitřní virtuální
sériový port

TÜV, CE, DIN EN 60950-1, DIN EN
61000-6-1, DIN EN 61000-6-3

RoHS

RoHS vyhovující

Pohotovostní režim
- USB podpora

Ano

Čárový kód

Čárový kód se sériovým číslem se
nachází na zařízení a na obalu

Přenos dat

Bezpečný přenos dat mezi PC
a padem

Operační systém

Sériové číslo

Jedinečné a znovu získatelné interní
sériové číslo

Windows XP, Vista, Win7,
Server 2003, 2008, 32 a 64-Bit,
Terminal Server, Linux

Výhradní dovozce a distributor pro ČR:
Contrisys, s.r.o.
Sídlo firmy: Jaromíra Vejvody 1397, Praha 5, PSČ 156 00
IČ: 283 97 851, DIČ: CZ38397851
Tel.: +42 (0) 603 478 479
info@contrisys.com

www.contrisys.com

Výrobce:
Signotec GmbH, Am Gierath 20b,
D-40885, Ratingen, Germany

SIGMA
Viditelná kvalita „Made in Germany‟
Odstraňte nákladný tisk, skenování, ukládání,

Certifikovaná bezpečnost!

zpracování a vyhledávání dokumentů
v listinné podobě! Podepisujte se digitálně
přímo do elektronických dokumentů.
Pracujte tak, jak jste zvyklí.

Se Sigmou je Váš podpis v bezpečí. Nový pad je vybaven
vynikajícími bezpečnostními mechanismy. Samozřejmostí je
zabezpečený přenos dat mezi padem a PC. Ukládá se nejen
vizuální podoba podpisu, ale především jeho důležité jedinečné
vlastnosti. Tím systém zabraňuje zneužití a zároveň

Nový Sigma pad lze použít všude

ověřuje pravost podpisu. Toto řešení bylo posouzeno

– od bankovních přepážek v kancelářích až po zákaznické

nezávislým znalcem z oboru písmoznalectví.

terminály v obchodech.
Vzhledem ke svým rozměrům 160 x 120 x 10 mm je extrémně
kompaktní, a tak ideální pro mobilní použití. Ale i v případě
pevné instalace zaujme jeho plochá konstrukce a volitelné

Tento systém je certifikován
také institucí „TÜV‟

vertikální uchycení pera. Sigma se na míru přizpůsobí
Vašim potřebám!

Se Sigmou zůstanete
vždy mobilní
Nové praktické pero
je upevněno vysoce flexibilním
textilním úponem, který se nekroutí.
Je velice levné a snadno nahraditelné!

Pro Sigma pad obdržíte
praktickou polstrovanou
transportní tašku.

Sigma pad přesně na míru!
Jednotlivé části padu mohou být barevně
sladěné podle Vašich představ včetně
vlastního loga. Tak budou Vaše pady
v souladu s požadovaným korporátním
designem.

