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Smartcardlezer
#23890

Smartcardlezer voor identiteitsbewijzen waarmee je je persoonlijk kunt identificeren op websites en bij
overheidsdiensten

Eigenschappen
• Hiermee kun je je gemakkelijk persoonlijk identificeren op

websites en bij overheidsdiensten
• Compatibel met alle DNI-smartcards
• Voldoet aan FIPS 201, FIPS TAA en ISO 7816 Class A, B, C, zodat je

je veilig kunt aanmelden op websites van de overheid
• Slank ontwerp met een kabel van 100 cm, dus gemakkelijk op je

bureau neer te leggen
• Eenvoudig aan te sluiten: steek gewoon de stekker van de

USB-kabel in je pc of laptop
• Rubberen voetjes voorkomen dat de smartcardlezer wegglijdt,

zodat je gemakkelijk je kaart kunt plaatsen

Wat zit er in de verpakking
• Smartcardlezer

Systeem vereisten
• Windows 10, 8, 7
• MacOS 10.15 (Catalina) of nieuwer
• USB-poort
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De slimme oplossing
Steeds meer bedrijven maken gebruik van smartcards om zo
hun personeel te identificeren en toegang te geven tot
websites, afgesloten gebieden en openbare besturen. Met de
Primo Smartcard Reader heb je een betrouwbare oplossing
om toegang tot deze omgevingen te krijgen via jouw pc of
laptop met een enkele USB-aansluiting.

Beveiligde toegang
De Primo Smartcard-lezer werkt met alle DNI-smartcards. Het
is geschikt voor de meeste Personal Identity
Verification-standaarden, waaronder FIPS 201, FIPS TAA, en
ISO 7816 klasse A, B en C, wat het bijzonder geschikt maakt
om veilig in te loggen op overheid-websites.

Binnen handbereik
Je wil de Primo Smartcard Reader, dankzij het compacte
ontwerp, altijd op je bureau houden. Door het binnen
handbereik te hebben, is het eenvoudig om toegang te krijgen
tot beveiligde werkomgevingen. Het heeft antislip-voeten om
ervoor te zorgen dat de lezer op z’n plek blijft, terwijl de
USB-kabel van 1 meter lang je alle flexibiliteit geeft om het te
plaatsen waar je wil.



Primo Smart Card Reader

Publicatie datum: 03-03-2021 Artikelnummer: 23890
© 2021 Trust. Alle rechten voorbehouden. URL: www.trust.com/23890
Alle merknamen zijn geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. EAN-code: 8713439238907
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Hoge resolutie afbeeldingen: www.trust.com/23890/materials

ALGEMEEN
Installation type External USB type USB-A

Height of main product
(in mm)

16 mm Width of main product
(in mm)

64 mm

Depth of main product
(in mm)

79 mm Total weight 46 g

CONNECTIVITY
USB version 2.0 Cable length main cable 100 cm

COMPATIBILITY
Compatible cards DNI, smartcard Compatible Device Types Laptop, pc

Compatible Software
Platforms

Mac OS, Windows
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