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Datasheet
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Bezkonkurenční spojení klávesnice s funkcemi zabezpečení a profesionální
klávesnice
Součástí klávesnice KB SCR eSIG je praktický slot pro čipové karty SmartCard,
který je spolehlivým řešením pro čtení karet SmartCard a zápis na ně. Nabízí
otevřenou platformu pro všechny standardní softwarové aplikace. Pro
potřeby velmi náročného zabezpečení nabízí klávesnice KB SCR eSIG funkci
zabezpečeného zadání kódu PIN (SPE), kterou lze použít při šifrování dat, PKI,
elektronických platbách i přihlašování do sítě.
Zabezpečení

Zabezpečené zadávání kódu PIN (Čtečka třídy 2)
Digitální podpis kompatibilní se specifikací Common Criteria EAL3+
Podporováno ochranou SystemLock Pre-Boot
Kompatibilní se standardem HBCI
Použitelnost

Bezproblémová instalace Plug & Play u každého počítače s rozhraním USB
Velmi měkký a tichý stisk kláves
Stavové indikátory LED pro: NUM/CAPS – komunikaci SmartCard – režim
zabezpečeného zadávání kódu PIN
Ergonomie

Neunavující a efektivní používání díky kontrastním klávesám, ergonomickému
designu kláves a měkkému stisku.
Spolehlivost

Špičková kvalita a provozní stabilita s výrobou v Německu
Popisky kláves vytvořené laserovou technologií zajišťující odolnost proti otěru
Konfigurace na míru

Přizpůsobte si klávesnici pomocí specifického loga
Specifické popisky kláves umožňují přizpůsobit design vlastním potřebám
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Klávesnice KB SCR eSIG
Technické podrobnosti
Technické parametry

Terminál pro čipové karty SmartCard odpovídající specifikaci CCID V 1.10, ovladače: PC/SC 2.0, CT-API

Technologie

Terminál pro čipové karty SmartCard odpovídající specifikaci CCID V 1.10, ovladače: PC/SC 2.0, CT-API

Speciální vlastnosti

Terminál pro čipové karty SmartCard podle
specifikace CCID V 1.10
Ovladače: PC/SC 2.0, CT-API
EMV úroveň 1
Common Criteria V2.3 eSIG:
EAL3+
Elektronický podpis
Hladina hluku podle směrnice DIN EN ISO 7779: 42,0 dB

Klávesnice
Nastavení výšky

5,5° a 10°

Klávesnice – typ

Klávesnice s kontaktní čtečkou čipových karet SmartCard

Další tlačítka

4 multifunkční klávesy: zesílení hlasitosti, zeslabení hlasitosti, funkce přehrávání/pozastavení, kalkulačka

Spotřeba energie klávesnice

z USB, max. 100 mA, zařízení s nízkým odběrem

Ethernet (RJ-45)
USB 2.0 celkem

USB 2.0 Full Speed

Čipová karta SmartCard
Protokol čipových karet SmartCard

T=0, T=1, 2vodičové, 3vodičové, I²C (paměťové karty)

Podpora čipových karet SmartCard

ISO 7816 1-4, 10

Přenosová rychlost čipových karet
SmartCard

až 412 kb/s

Rozměry a hmotnost, životní prostředí
Rozměry (Š x H x V)

460 x 203 x 51 mm

Nastavení výšky

5,5° a 10°

Délka kabelu

1.8 m

Hmotnost

780 g

Provozní teplota okolí

15 až 35 °C

Teplota okolí při skladování

-20 až 60 °C

Shoda se standardy
Německo

TÜV GS

Evropa

Certifikace CE podle směrnice EC 89/336/EEC

USA a Kanada

FCC třída B
UL/CSA

Celý svět

RoHS
WEEE

Kompatibilita – odkaz

https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates

Požadavky na systém
Vyžadované rozhraní

USB

Podporované operační systémy

Windows 10
Windows 8
Windows 7
Windows® XP
Windows Vista®

Obsah balení
Obsah balení

Klávesnice KB SCR eSIG
Disk CD-ROM (ovladače a nástroje)
Úvodní příručka

Informace pro objednání

S26381-K529-L** (**: verze podle příslušné země)
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Záruka
Záruční lhůta

2 roky

Typ záruky

Služba Bring-in
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Další informace

Další informace
In addition to Fujitsu Klávesnice KB SCR eSIG,
Fujitsu provides a range of platform solutions.
They combine reliable Fujitsu products with
the best in services, know-how and worldwide
partnerships.
Dynamic Infrastructures
With the Fujitsu Dynamic Infrastructures
approach, Fujitsu offers a full portfolio of IT
products, solutions and services, ranging
from clients to datacenter solutions, Managed
Infrastructure and Infrastructure as-aService. How much you benefit from Fujitsu
technologies and services depends on the
level of cooperation you choose. This takes IT
flexibility and efficiency to the next level.
Computing Products
www.fujitsu.com/global/products/computing/
Software
www.fujitsu.com/software/

CONTACT
Address: x-xx-x, street, city, state, ZIP code, country
Phone: xx-xxxx-xxxx
Fax : xx-xxxx-xxxx
Email: xxx.xxxxx@xx.fujitsu.com
Website: www.fujitsu.com/[country]
2018-12-16 CE-EN
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Learn more about Fujitsu Klávesnice KB
SCR eSIG, please contact your Fujitsu sales
representative or Fujitsu Business partner, or
visit our website.
http://ts.fujitsu.com

Fujitsu Green Policy Innovation je náš
celosvětový projekt pro snižování zátěže
životního prostředí.
S využitím našich globálních zkušeností se
zaměřujeme na řešení problémů ekologické
energetické účinnosti v IT.
Další informace naleznete na adrese http://
www.fujitsu.com/global/about/environment/

Všechna práva včetně práv na duševní
vlastnictví jsou vyhrazena. Změny technických
údajů vyhrazeny. Možnost dodání závisí na
dostupnosti produktů. Veškerá zodpovědnost
za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených
informací a ilustrací je vyloučena.
Označení použitá v tomto dokumentu
mohou být ochrannými známkami a/nebo
registrovanými ochrannými známkami
příslušného výrobce a jejich použití třetími
stranami může být porušením práv jejich
vlastníků.
Další informace viz http://ts.fujitsu.com/
terms_of_use.html
Copyright © Fujitsu Technology Solutions
Omezení odpovědnosti
Technické údaje se mohou změnit. Možnost
dodání závisí na dostupnosti. Veškerá
zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a
správnost uvedených informací a ilustrací
je vyloučena. Označení použitá v tomto
dokumentu mohou být ochrannými známkami
a/nebo registrovanými ochrannými známkami
příslušného výrobce a jejich použití třetími
stranami může být porušením práv jejich
vlastníků.

Všechna práva včetně práv na duševní vlastnictví jsou vyhrazena. Změny technických údajů vyhrazeny.
Možnost dodání závisí na dostupnosti produktů. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a
správnost uvedených informací a ilustrací je vyloučena.
Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami a/nebo registrovanými
ochrannými známkami příslušného výrobce a jejich použití třetími stranami může být porušením práv
jejich vlastníků.
Další informace viz http://ts.fujitsu.com/terms_of_use.html
Copyright © Fujitsu Technology Solutions
http://ts.fujitsu.com

