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X FINGER 
Cititor biometric de amprente digitale
pentru controlul accesurilor și siguranța
locurilor de muncă.

XFinger este un cititor de ultimă generație, care 
înglobează într-un design modern și foarte compact 
cele mai recente tehnologii în materie de 
biometrie pentru un control acces de înaltă 
fiabilitate. Ultimul rezultat al cercetărilor Zucchetti 
este, de fapt, alegerea perfectă pentru un control 
acces discret, dar care garantează siguranță maximă  
și utilizare simplă.
În ciuda micii sale greutăți, XFinger este un dispozitiv 
biometric ce poate fi amplasat fără probleme în 
exterior, datorită protecției IP65 și a robusteții 
constructive, care îl protejează de condițiile 
atmosferice. 
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FUNCȚIONALITĂȚI AVANTAJE

CARACTERISTICI TEHNICE

XFinger poate funcționa drept component 
al soluției de control acces Zucchetti 
Proiect Acces, sau drept cap de citire ale 
controlerelor ZEntry și ZDoor, alături 
de care, perfect integrat, constituie 
un subsistem modern și complet de 
identificare biometrică și RFID pentru 
controlul accesurilor.

 Modurile de funcționare ale cititorului 
biometric sunt multiple:

• Identificare (1:N) – acces cu amprentă 
digitală.

• Verificare (1:1) – acces cu cartelă și 
amprentă.

• Doar cartelă.

•  Tehnologie de vârf combinată cu utilizare 
simplă.

• Identificare sigură, datorată unicității 
amprentei digitale.

• Niveluri de siguranță personalizabile, 
cu diverse posibilități de funcționare 
disponibile.

• Design compact și elegant pentru orice tip 
de locație, chiar și cea mai prestigioasă.

ZUCCHETTI HARDWARE 
o linie completă de produse 
pentru controlul accesurilor
și gestionarea personalului

X FINGER

Modul biometric Funcționare în mod de identificare (1:N) și verificare (1:1),
memorie internă până la 9500 de amprente
Viteză de recunoaștere la identificare <1 sec cu 1000 de amprente

Semnalări 2 bare led în 3 culori - Semnal acustic

Alimentare 9...40Vdc (+/-10%), 250mA Max.

Interval de temperatură De la 0° la +50°C
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