
คุณลักษณะผลิตภัณฑ์

U.are.U 4500 เป็นเครื่องอ่านลายนิ้วมือประสิทธิภาพสูง และมีความหรูหรา
ในตัว ด้วยลักษณะที่ดูมีระดับ U.are.U 4500 จึงเหมาะสำาหรับผู้ใช้งานจริงจัง 
และการใช้งานร่วมกัน ในด้านการออกแบบ จะมีความเงางาม มีขนาดกระทัดรัด
เพื่อประหยัดเนื้อที่บนโต๊ะ แต่ก็ไม่ลื่นไถลในขณะใช้งานด้วยน้ำาหนักที่เหมาะสม 
และการบุพื้นหลังให้เป็นยางเพื่อให้มีความฝืดเป็นพิเศษ

U.are.U 4500 ส่องสว่างด้วยแสงสีน้ำาเงินซึ่งไม่แยงตาในสภาพแวดล้อมที่แสง
น้อย และยังทำาให้ไม่สับสนกับสีของสัญญาณเตือนอื่นๆ อีกด้วย

เมื่อต้องการใช้งาน เพียงวางนิ้วลงบนจอที่มีแสงสว่าง เครื่องอ่านจะทำาการ
สแกนนิ้วเองทันที เมื่อการสแกนเสร็จสิ้น จะมีแสงสีแดงกระพริบแจ้งให้ผู้ใช้
ทราบหนึ่งครั้ง จากนั้นอุปกรณ์อีเลคโทรนิคส์ในเครื่องจะทำาการเข้ารหัสข้อมูล
การสแกนก่อนส่งผ่านไปทาง USB พร้อมกับเตรียมเครื่องอ่านให้พร้อมรับนิ้วมือ
ครั้งต่อไป

เครื่องอ่านลายนิ้วมือของ DigitalPersona ทุกรุ่นใช้เทคโนโลยีการสแกนลาย
นิ้วมือแบบออพติคอลเพื่อให้ได้ภาพลายนิ้วมือที่ดีที่สุด มีพื้นที่การจับภาพ
ขนาดใหญ่และแม่นยำา เครื่องอ่านลายนิ้วมือ U.are.U 4500 และระบบการ
ตรวจลายสอบนิ้วมือของ DigitalPersona® มีขีดความสามารถที่ไม่มีใครเทียบ
เคียงได้ในการที่จะระบุลายนิ้วมือที่อ่านได้ยาก ได้อย่างแม่นยำา รวดเร็ว และ
รองรับได้ทุกองศาการวางนิ้ว

เครื่องอ่านลายนิ้วมือ U.are.U 4500 สามารถใช้งานร่วมกับ DigitalPersona 
Pro Workstation, DigitalPersona Pro Kiosk, DigitalPersona Online, 
DigitalPersona Personal หรือ DigitalPersona SDK ทุกแพคเกจ ไม่ว่าคุณ
จะเป็นเจ้าของกิจการ นักพัฒนาระบบ หรือผู้ใช้ทั่วไป ระบบการตรวจสอบลาย
นิ้วมือของ DigitalPersona คือการต่อยอดที่เหมาะสมต่อระบบการรักษาความ
ปลอดภัยของคุณ

เครื่องอ่านลายนิ้วมือชนิดเชื่อมต่อแบบ USB

เครื่องอ่านลายนิ้วมือ U.are.U® 4500
แอพพลิเคชันที่แนะนำา
• การรักษาความปลอดภัยเครื่อง PC 
• คอมพิวเตอร์พกพา
• อื่นๆ ที่ต้องการการสแกนลายนิ้วมือ

คุณสมบัติ
• ไฟ LED สีน้ำาเงิน
• ส่วนประกอบขนาดเล็ก
• คุณภาพการสแกนชั้นเยี่ยม
• มีความทนทานต่อ ESD สูง
• มีการเข้ารหัสข้อมูลลายนิ้วมือ
• ไม่รับลายนิ้วมือที่เป็นรูปภาพ
• ไม่รับลายนิ้วมือที่ทำาปลอมขึ้นมา
• รองรับการวางนิ้วมือทุกองศา
• พื้นผิวยึดเกาะ
• สแกนนิ้วที่แห้ง ชื้น หรือหยาบกร้าน ได้ดี 
• รองรับ Windows® Vista, XP Professional, 
2000 and Windows Server 2000, 2003, 2008 

ข้อมูลจำาเพาะ
• ความละเอียด: 512 dpi (เฉลี่ยทั้งแนวตั้งและแนว
นอนบนพื้นที่สแกน) 
• พื้นที่การสแกน: 14.6 mm (ความกว้างตาม
แนวศูนย์กลาง) 18.1 mm (ความยาวตามแนว
ศูนย์กลาง) 
• 8-bit grayscale (256 levels of gray) 
• ขนาดเครื่อง (โดยประมาณ): 65 mm x 36 mm 
x 15.56 mm 
• รองรับ USB 1.0, 1.1 and 2.0 (Full Speed) 
specifications 
• ใช้ได้ทั้งในที่ร่ม ในบ้าน และสำานักงาน 



Mechanical Specifications

Ratings

Supply Voltage 5.0V ±5% supplied by USB

Supply Current—scanning 190 mA (Typical)

Supply Current—idle mode 140 mA (Typical)

Supply Current—suspend mode 1.5 mA (Maximum)

ESD Susceptibility >15 kV, mounted in case

Temperature, Operating 0 - 40 C

Humidity, Operating 20% - 80% non-condensing

Temperature, Storage -10 - 60 C

Humidity, Storage 20% - 90% non-condensing

Scan Data 8-bit grayscale

Standards Compliance FCC Class B, CE, ICES, BSMI, MIC, USB, WHQL
ข้อมูลต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Part Number Packaging Fingerprint Surface
88003-001-102 Single unit Standard coating

88003-B01-102 2 or more units - packaged bulk Standard coating

88004-001-102 Single unit Heavy Duty coating

88004-B01-102 2 or more units - packaged bulk Heavy Duty coating
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