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Pressmeddelande 

 

www.fingerprints.com       
 

Göteborg den 8 november 2011 
 

Fingerprint Cards (FPC) nya linjesensor FPC1080A nu i 
massproduktion  
 

Idag meddelar Fingerprint Cards (FPC) att den nya linjesensorn FPC1080A, 
framtagen för mobila applikationer, är tillgänglig för beställningar och att 
volymleveranser till kund har påbörjats. 
FPC1080A, världens minsta och mest strömsnåla fingeravtryckssensor utvecklad 
för mobila applikationer, använder FPC:s patenterade avläsningsteknik och 
levererar en världsledande bildkvalitet i 3D med 508 dpi upplösning. Förutom den 
intelligenta bildhanteringen innehåller sensorn integrerat hårdvarustöd för 
navigering, vilket gör att sensorn kan användas som en joystick eller touchpad. 
Dessa och många fler funktioner gör den robusta FPC1080A till det optimala valet 
för flera typer av mobila högvolymsprodukter som mobiltelefoner, tablets, 
fjärrkontroller och USB-nycklar. 
I samband med lanseringen av FPC1080A så blir ett flertal tillhörande produkter 
tillgängliga för beställning, såsom demoenheter, utvecklingsenheter med koppling 
till PC samt prototypkort.  
Pontus Jägemalm, CTO på Fingerprint Cards säger:      
”Det är mycket tillfredsställande att se vår nya linjesensor gå i volymproduktion 
och att vi nu kan möta efterfrågan på marknaden med leveranser i stor skala. Jag 
är mycket stolt över vårt utvecklingsteam som på kort tid tagit fram världens 
minsta och mest strömsnåla linjesensor för mobila applikationer. Sensorns höga 
bildkvalitet ger i praktiken användaren en smidig och säker funktion, vilket blir allt 
viktigare för att t.ex. skydda information och olika former av betalningar i mobila 
applikationer. Arbetet i våra kundprojekt löper på enligt plan och vi har 
målsättningen att säkra ett flertal ”design wins” under det närmaste året.”  
 
För ytterligare information kontakta:  
Johan Carlström, VD Fingerprint Cards AB (publ), 031-60 78 20, investrel@fingerprints.com  
Fingerprint Cards AB (publ), Box 2412, 403 16  GÖTEBORG, www.fingerprints.com  
Fingerprint Cards AB (FPC) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm (FING B) och har huvudkontor i Göteborg. 
Fingerprint Cards AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och lagen 
(1991:980) om handel med finansiella instrument.  Informationen lämnades för offentliggörande 8 november 2011, kl. 8.00. 
 
Om Fingerprint Cards AB (FPC) 
Fingerprint Cards AB (FPC) utvecklar, producerar och marknadsför biometriska komponenter som genom analys och 
matchning av individers unika fingermönster fastställer den personliga identiteten. Tekniken utgörs av biometriska 
sensorer, processorer, algoritmer och moduler som kan användas separat eller i kombination med varandra. De 
konkurrensfördelar som FPCs teknik erbjuder är bl.a. unik bildkvalitet, extrem robusthet, låg strömförbrukning och 
kompletta biometriska system. Med dessa fördelar och möjlighet till mycket låga tillverkningskostnader kan tekniken 
implementeras i volymprodukter såsom smarta kort och mobiltelefoner, där kraven på sådana egenskaper är extremt 
höga. FPCs teknik används även i produkter för IT och internetsäkerhet, passerkontroll etc.  
 
Viktig information 
Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. 
Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med 
tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva 
eller teckna, några värdepapper i Fingerprint Cards i någon jurisdiktion. 
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