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O LIVETOUCH® quattro é um scanner forense supercompacto de 
ID Plana e dez impressões digitais. Com base na tecnologia 
LIVETOUCH® da JENETRIC, o scanner combina uma facilidade 
de uso sem igual a imagens de impressões digitais da maior 
qualidade.  
A sua tela sensível ao toque integrada fornece instruções 
de fácil compreensão que reduzem a taxa de falhas de 
cadastramento e abreviam o processo de captura. 

Com o seu design compacto, peso ultraleve e operação 
simplificada, o LIVETOUCH® quattro integra-se facilmente a 
estações de captura de digitais e sistemas de cadastro em 
qualquer ambiente operacional.

LIVETOUCH® quattro – Especificações

Interface de usuário Tela sensível ao toque no dispositivo com 
feedback de usuário dinâmico, gráfico e em tempo real 

Modos de captura Plana (4/2/1 dedos), dedos rolados 

Resolução de imagem 500 ppi

Certificação de qualidade de 
imagem FBI EBTS Apêndice F, ID Plana, de Dez dedos e Móvel 10 FAP 60

Proteção contra ingresso IP54

Temperatura de operação 0 °C – 50 °C (32 °F – 122 °F)

Dimensões (L x C x A) 125 mm x 147 mm x 24 mm (4,9 x 5,8 x 0,94 pol.) 

Peso 0,36 kg (0,8 lb)

Interface do scanner USB 3.0/2.0 

Alimentação de energia Através da interface USB 3.0 (5 V a 900 mA) 
ou fonte de alimentação externa para operação através de USB 2.0 

Sistema operacional Windows 7 / 8.1 / 10 (todas as edições de 32 e 64 bits) 

Certificações FBI, WHQL, CE, FCC, UL, RoHS

Componentes opcionais

Kit de desenvolvimento de software

Unidade externa de alimentação de energia, TOUCHLAB signature, 
TOUCHLAB roll

TOUCHLAB SDK
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