®

Teclado
Disponível nas cores preta ou prateada

Tela sensível ao toque
de 4,3 polegadas

Modo de espera

Moldura durável de alumínio

Teclado
Iluminado compatível com
códigos de acesso

Elementos
decorativos cromados

Botão de assistência para
pessoas deficientes

Compatível com RFID

Todas as telas são traduzíveis e customizáveis.

Alto-falante embutido
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Especificações técnicas

Embutido

Teclado (outros tamanhos disponíveis)

Unidade embutida

Dimensões físicas (LxAxP)

187 x 338 x 76 mm (7,36 x 13,31 x 3,0 polegadas)

Disponível nas cores inoxidável ou cobre

Altura de instalação
		

945 mm (37,2 polegadas) da parte inferior à parte superior
da placa de montagem

Tela

Tela de 4,3 polegadas, 480 x 272 pixels, tela sensível ao toque

Consumo de energia

Modo de espera 6 W, Máx. 8,5 W

Modo de espera

Sim, após um período selecionável de não operação

Fonte de alimentação

PoE (IEEE 802.3af)

Frequência de leitura de cartões

125kHz and 13,56MHz

Protocolos para leitura de cartões	ISO14443A, ISO14443B-2B, ISO14443B-3B, ISO15693
Tipos de cartões padrão	MiFare Classic, MiFare 1K, MiFare 4K
(Todos os outros cartões terão de ser pré-qualificados pelo nosso
centro de serviços de teste antes de serem utilizados.)
Gama de utilização

Temperatura: 0 a 60 graus C (32 a 140 graus F)

Parede & Pedestal

Teclado

Dimensões físicas (WxHxD)

137 x 365 x 69 mm (5.4 x 14.4 x 2.7 inch)

Altura da instalação
		

858 mm (33,77 polegadas) da parte inferior à parte
superior da placa de montagem

Tela

Tela de 4,3 polegadas, 480 x 272 pixels, tela sensível ao toque

Consumo de energia

Modo de espera 6 W, Máx. 8,5 W

Modo de espera

Sim, após um período selecionável de não operação

Fonte de alimentação

PoE (IEEE 802.3af)

Frequência de leitura de cartões

125kHz and 13,56MHz

Unidade de pedestal
Disponível nas cores preto ou prata

		

Protocolos para leitura de cartões	ISO14443A, ISO14443B-2B, ISO14443B-3B, ISO15693
Tipos de cartões padrão	MiFare Classic, MiFare 1K, MiFare 4K
(Todos os outros cartões terão de ser pré-qualificados pelo nosso
centro de serviços de teste antes de serem utilizados.)
Temperatura: 0 a 60 graus C (32 a 140 graus F)

MKTNE-070

Gama de utilização
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