1.

OTEVŘETE
DVEŘE NEBO
VYPNETE ALARM

Jmenuji se Michal a jsem školák:
” Od té doby co máme doma elektro-

JEDNODUCHÝM
DOTEKEM

nický klíč, mám i já svůj vlastní klíč.
Moje maminka už nemá strach,
že jej ztratím nebo že mi jej někdo
vezme.
Teď se cítím už i já jako dospělák.”

2. Jedinečný komfort: konec s nošením těžkého svazku klíčů, zapomenuté PINy nebo karty.
3. Pohodlnost: Váš klíč je vždy „ po ruce „ – Váš prst
otevírá vchodové dveře, garážová vrata, zahradní
dveře, kancelář aj.
4. Nikdy Váš klíč neztratíte – již není možné, aby jste
Váš klíč zapomněli, ztratili nebo si zapomněli klíč
vevnitř a zabouchli si dveře.
5. Bezpečnost proti odcizení: odcizení klíče není možné.
6. Bezpečné proti zfalšování: každé prst je jedinečné.
7. Optimální obsluha: uživatel si uloží oprávněné
osoby sám (bez PC nebo technického pracovníka)
8. Chráněno proti manipulaci: manipulace je zvenku
nemožná.
9. Plná schopnost venkovního nasazení: od -40° C
do + 85° C.
10. Vysoká životnost: garantováno až 1 milión použití.
11. Zranění: drobná zranění a řezné ranky na prstu
neomezují funkci přístroje.

... Vašim klíčem ke dveřím DARE
je Váš prst. A tak to funguje…
Z obrázku naskenovaného prvního článku
prstu jsou expedovány
speciální znaky a archivovány (popř. srovnány) jako biometrickýklíč. žádné otisky prstů
nejsou ukládány, nýbrž
pouze přeměněny
v binární kód, který
nelze znovu přeměnit
v otisk prstu.

ELEKTRONICKÝ KLÍČ nabízí svým jedinečným produktem tu nejpohodlnější a nejbezpečnjší variantu k obvyklým klíčům,
heslům, PINům, kartám apod.
ELEKTRONICKÝ KLÍČ je přístupový systém, jehož skener snímá speciálním řádkovým senzorem papilární linie prvního
článku Vašeho prstu a ukládá z něj charakteristické znaky ve formě biometrického
klíče. Souhlasí-li data uživatele s uloženým
prstem, jsou této oprávněné osobě otevřeny dveře či brána.
ELEKTRONICKÝ KLÍČ je komfortní a bezpečnou alternativou k obvyklým přístupovým
systémům.

... už není co řešit

PRST JAKO VÁŠ KLÍČ

11 DŮVODŮ
PRO ELEKTRONICKÝ KLÍČ

www.dare.cz

www.eurookna.cz

DOTKNI SE

ELEKTRONICKÝ KLÍČ
3 PRSTY = 3 KLÍČE

A ODEMKNI
SVŮJ DOMOV

Paměť:
99 otisků prstů
Ukládání
uživatelů
do paměti:
prováděné uživatelem
samotným ve vnitřní
jednotce (bez PC)

Zabezpečení
venkovního
zařízení:
chráněno před
manipulací
Varianty
systému:
1-okruh (dveře)
3-okruhy
(dveře, garáž, alarm)

Navštivte naše ukázková studia:

EL EK TR ONI CK Ý

KLÍ Č

Zabezpečení
vnitřního zařízení:
individuální
nastavitelní PIN
pro zabezpečení
vstupu do MENU

... už není co řešit
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