
VF1
الما�شح ال�شوئي ال�شامل لأخذ 

ب�شمات الأ�شابع وم�شح جوازات 

ال�شفر.

جائزة ال�شناعة لعام 2015



موا�صفات الجهاز 

 الأبعاد 

)الرتفاع x العر�ض x العمق(

184 مم x 185 مم x 291 مم*

2.2 كجم*الوزن

م�شنوع من البولي كربوناتالغالف 

USB 2.0 عالي ال�شرعة، موزع USB مدمج ثنائي المنفذالواجهة  

وحدة خارجية للتزود بالطاقةمزود طاقة

 ب�صمة الأ�صابع

82 مم x 77 ممم�شاحة الم�شح ال�شوئي

500 بك�شل لكل بو�شةالنقاء الب�شري

اللتقاط

الما�شح ال�شوئي لب�شمات الأ�شابع الع�شرة/الما�شح 

ال�شوئي 2-4-4 لم�شح ب�شمات الأ�شابع الم�شطحة 

والمدورة

BSI TR-03104 ،**FBI EFTS/F**اللوائح

جواز ال�صفر

126 مم x 90 ممم�شاحة الم�شح ال�شوئي

كاميرا ملونة عالية النقاء 400 بك�شل لكل بو�شةالنقاء الب�شري

الإ�شاءة

م�شح جواز ال�شفر بالألوان الكاملة، والأ�شعة تحت 

الحمراء، والأ�شعة فوق البنف�شجية

قارئ RFID )قارئ بطاقات 

تحديد الهوية بموجات الراديو(

قارئ RFID )قارئ بطاقات تحديد الهوية بموجات 

الراديو( المزود بعدد 2 هوائي

BSI TR-03135**اللوائح

* قد تخ�شع موا�شفات الجهاز للتغيير ** قيد الإعداد.

ديرمالوج VF1 - الما�شح ال�شوئي ال�شامل.

الما�شح ال�شوئي المدمج الأول على م�شتوى العالم لأخذ ب�شمات الأ�شابع، وم�شح جوازات 

ال�شفر الإلكترونية، وبطاقات الهوية، والتوقيعات، وتذاكر الطيران، وال�شور وغيرها.

ا لمالئمة 
ً

ا وخ�شو�ش
ً
يعتبر الما�شح ال�شوئي VF1 الحل الأمثل للت�شجيل القومي و مراقبة الحدود األي

دمجه في البوابات الإلكترونية. 

الجهاز ال�شامل المتكامل

يعتبر جهاز ديرمالوج VF1 الما�شح ال�شوئي المتعدد الأغرا�ض 

الأول على م�شتوى العالم القادر على التقاط �شور ب�شمة 

الإ�شبع وجواز ال�شفر على نف�ض �شطح الم�شح. اأٌدمجت جميع 

قدرات ما�شح ب�شمات الأ�شابع الع�شرة ال�شوئي الذي يلتقط 

ب�شمات الأ�شابع )الم�شطحة والمدورة( باأعلى جودة مع 

المطابقة الكاملة للمعايير الدولية مع قارئ جواز �شفر 

كامل ال�شفحة مع وظيفة RFID )اختيارية(. لجعل الما�شح 

د 
ٌ
ال�شوئي VF1 اأكثر من جهاز متعدد ال�شتخدامات، زو

الجهاز بقدرة اإ�شافية للتقاط التوقيعات على منطقة 

الم�شح ال�شوئي. بالإ�شافة اإلى ذلك ي�شتخدم الما�شح 

ا للك�شف عن ب�شمات 
ً
ال�شوئي التكنولوچيا الأكثر تقدم

الأ�شابع الزائفة لمنع حدوث اأي تدلي�ض واإ�شاءة ا�شتخدام.

المزايا

<  التقاط ب�شمات الأ�شابع باأعلى جودة وحيوية الك�شف/

ك�شف ب�شمات الأ�شابع الزائفة

<  م�شح وقراءة جوازات ال�شفر من خالل الم�شح الكامل بالألوان، 

 RFID والأ�شعة تحت الحمراء، والأ�شعة فوق البنف�شجية و

)قارئ بطاقات تحديد الهوية بموجات الراديو(

<  تحليل الخ�شائ�ض الأمنية الب�شرية لجواز ال�شفر

<  التقاط التوقيعات )باإك�ش�شوار اإ�شافي(

<  م�شح جوازات ال�شفر وبطاقات الهوية، وال�شور، وتذاكر الطيران، 

وبطاقات الو�شول/المغادرة والوثائق الأخرى ال�شغيرة

<  قراءة البطاقات الذكية في RFID )قارئ بطاقات تحديد 

الهوية بموجات الراديو(

<  الك�شف الآلي عن جوازات ال�شفر المزيفة )اختياري(

البيانات التقنية
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