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ESPECIFICAÇÕES LEITOR BIOMÉTRICO HU20-AK 

Os sensores do leitor HU20-AK são muito 
precisos graças a um design óptico ultra 
compacto e patenteado que produz imagens 
de alta qualidade para maior precisão  contra 
impressões d ig i ta is fa lsas e melhor 
desempenho geral em comparação com o 
sensores de impressão digital de mercado. 

SEGURANÇA COM QUALIDADE: 
VALORES FUNDAMENTAIS PARA 
NOSSOS CLIENTES, UMA PRIORIDADE 
PARA A AKIYAMA. 
 

HU20-AK 

	

Tecnologia 

Resolução 

Escala de cinza 

Área de captura 

Resolução da Imagem 

Tipo de coleta   

Formatos de imagem de saída 

Formatos da Imagem disponível  

Velocidade de captura 

Velocidade do Preview 

Temperatura de operação 

Humidade 

Interface e Alimentação 

Dimensões 

Peso 

Sistemas Operacionais 

Certificações 

Grau de proteção 

Cabo USB 

SDK 

 

Óptica prisma de vidro com detecção de dedos falsos (FFD) 

500 dpi 

8-bits / 256 níveis 

18 mm x 23 mm 

300 x 400 pixels 

Pousada 1 dedo 

ANSI 381, ISO 19794-2/4, WSQ (certificada FBI) 

RAW, WSQ, BMP, JPEG2000, PNG 

0.2 – 0.5 Segundos 

>15 fps 

-20º C a 65º C 

De 0% a 90% sem condensação 

USB 2.0 

60mm 65mm 45mm 

250g 

Windows 7, 8, 8.1, 10, Linux 3.1 +, Android 

FCC, CE, KCC, RoHS, FIPS201, FBI PIV, FAP 20, STQC 

IP65 

USB 2.0 - 1.8M 

C, C++, .NET e JAVA 
 

Características: 
 

•  Sensor de impressão digital óptico patenteado e preciso, com resolução de 500 dpi. 

•  Auto-On, Detecção automática de dedos e captura inteligente para digitalização de qualidade de dedos secos, 

úmidos, cicatrizados e difíceis de escanear. 

•  Prisma indicando o estado de operação. 

•  Proteção contra Risco, impacto corrosão e vidro resistente a choques. 

•  Rejeição de dedos falsos . 

•  Suporte internacional aos padrões de biometrias. 

•  Rejeição de impressões digitais latentes. 

PRECISO 

	

Com um prisma de sensor praticamente 
i n d e s t r u t í v e l , o s e n s o r H U 2 0 - A K é 
extremamente robusto. Os Sensores são 
projetados para serem fortes para uma captura 
confiável e consistente mesmo ao ar livre e em 
ambientes de  grande fluxo de uso. 

DURAVEL 

	

Ao contrário dos sensores baseados em 
semicondutores e outros sensores ópticos, os 
sensores HU20-AK são feitos com vidro 
endurecido que não precisa de revestimentos 
ou proteção especial. O sensor resiste a 
arranhões, extremos, corrosão e outras 
tensões e podem ser facilmente limpos sem 
medo de danos. 
  

LIVRE DE MANUTENÇÃO 

	

Desenvo lv ido para durar e o ferecer 
desempenho sólido durante anos, tornando os 
sensores  HU20-AK a escolha mais rentável. 

CUSTO BENEFICIO 

	

Mobile, PC, ou segurança de rede; 
Sistema bancário e financeiro; 
Sistemas de informação médica 
Qualquer aplicativo baseado em senhas; 

APLICAÇÕES	

C o m u m a v a r i e d a d e d e k i t s  d e 
desenvolvimento de software gratuito para 
escolher, os leitores HU20-AK são fáceis de 
integrar em quase qualquer tipo de aplicativo  

SDK Gratuito 

	


