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De beste
authenticatie in
zijn klasse met
ondersteuning
voor Windows
Hello en FIDO U2F

Als de eerste vingerafdruksleutel met ondersteuning voor Windows
Hello en Fast Identity Online (FIDO) Universal 2nd Factor authenticatie
(U2F), biedt de Kensington VeriMark Fingerprint Key veel gebruiksgemak
met dezelfde focus op kwaliteit die ervoor heeft gezorgd dat Kensington
al meer dan 25 jaar de The Professionals’ Choice™ is. De VeriMark
Fingerprint Key is ontworpen als een simpele, snelle en eenvoudige
manier voor het aanmelden bij Windows en een probleemloze
ervaring op het gebied van twee-factor authenticatie. De Fingerprint
Key biedt bovendien bescherming tegen ongeoorloofde toegang op
gecompromitteerde apparaten en ongekende cyberveiligheid voor de
cloudwereld van tegenwoordig.
• Geavanceerde vingerafdruktechnologie
• Universele integratie
• FIDO U2F gecertificeerd

* Biometrie ondersteunt
naleving AVG

• Compact ontwerp

Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Producten zijn mogelijk niet op alle markten verkrijgbaar. Kensington,
de naam ACCO en het beeldmerk van ACCO zijn gedeponeerde handelsmerken van ACCO Brands. Kensington The Professionals’ Choice is een
handelsmerk van ACCO Brands. Alle andere gedeponeerde en niet-gedeponeerde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.
© 2020 Kensington Computer Products Group, een onderdeel van ACCO Brands. Alle rechten voorbehouden. CBT28307NL
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Hello

Windows

Geavanceerde vingerafdruktechnologie - de VeriMark™
Fingerprint Key combineert uitmuntende biometrische
prestaties en 360° leesbaarheid met speciale antispoofingtechnologie. Daarnaast biedt de vingerafdruksleutel
U2F authenticatie om uw gegevens te beschermen tegen
cybercriminaliteit. Met een algoritme voor vingerafdrukken
dat met een False Rejection Rate (FRR) van 3% en een False
Acceptance Rate van 0,002% ruimschoots voldoet aan de
industriestandaard, presteert de sleutel van Kensington veel
beter dan vergelijkbare producten van concurrenten.

Universele integratie - biedt schaalbare, inventieve toegang tot
Windows-computers en platforms, waaronder biometrische
login voor Windows Hello™. Geavanceerde beveiliging in een
simpele oplossing om ongeoorloofde netwerktoegang op
gecompromitteerde apparaten te voorkomen en tegelijkertijd
de kans op (identiteits)fraude te verminderen.

FIDO U2F gecertificeerd - de Fast Identity Online (FIDO)
Universal 2nd factor authentication (U2F) zorgt voor betere
ervaringen in een wereld waarin twee-factor authenticatie
is vereist en garandeert probleemloze interoperabiliteit
en voldoet bovendien aan de aanmeldingsvereisten voor
clouddiensten en softwareproviders, onder wie Google,
Dropbox, GitHub en Facebook.

Compact ontwerp - de VeriMark™ Fingerprint Key
is klein, gemakkelijk mee te nemen en kan aan een
standaardsleutelhanger worden bevestigd.
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Systeemvereisten
Ondersteunde besturingssystemen

Windows 7, 8.1, 10

Plug & Play

Installatie van software vereist.
Stuurprogramma wordt automatisch
gedownload via een update voor Windows.
Browser of plug-in die ondersteuning biedt
voor FIDO U2F, bijvoorbeeld: Chrome.

Software

Kensington Fingerprint toepassing(Win 7, 8.1)

USB-interface

Ondersteuning USB 2.0 / 3.0 Type A

USB gegevenscodering

AES-256/SHA-256
SSLv3 voor het garanderen van veilige sessies
RSA-2048 publieke sleutel cryptografie voor
sleuteluitwisseling, authenticatie en
gegevensvalidatie

False Rejection Rate (FRR)

3%

False Acceptance Rate (FAR)

0.002%

Unitbreedte

16.1 / 16.1 mm

Unitlengte

30.4 / 20.0 mm

Unithoogte

9.9 / 9.9 mm

Unitgewicht

4g

Kleur en materiaal behuizing

Zwart PC/ABS

Stroomverbruik

~15mA @ 3.3 V

Stroom stand-by

~3mA @ 3.3 V

Relatieve luchtvochtigheid

5 % tot 95 % niet-condenserend

Bedrijfstemperatuur

0 tot 40 °C

Opslagstemperatuur

-10 tot 55 °C

Beveiliging

Productafmetingen (inclusief
kapje / exclusief kapje)

Voeding en gebruiksomgeving
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Led-indicator
Blauw led

 randt: vragen om vingerafdruk voor
B
aanmelden (Windows, U2F)
Knippert: vingerafdruk correct
Uit: stand-bymodus

Rode led

Fout/vingerafdruk incorrect

Land van oorsprong

Taiwan

Garantie

2 jaar – wereldwijde garantie

Certificeringen en naleving

FCC, CE, RCM, REACH, WEEE, RoHS,
FIDO U2F, Windows Hello, WHQL

Verpakkingsstijl

Retailverpakking

Verpakkingsbreedte

80 mm

Verpakkingsdiepte

130 mm

Verpakkingshoogte

20 mm

Verpakkingsgewicht

33 g

Hoofddoos

5 stuks

Inhoud verpakking

(1) VeriMark Fingerprint Key
(1) Gebruikershandleiding
(1) Garantie-informatie

Land van oorsprong juridische
vereisten en garantie

K67977WW Afmetingen
verpakking
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