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VX 520C
STASJONÆR
TERMINAL MED MOBIL
KOMMUNIKASJON!
Her har man alle muligheter. I tillegg til ethernet (bredbånd) har denne terminalen 3Gkommunikasjon og oppladbart batteri. Det gjør at den kan medbringes på 
messer, gatesalg ol. Vx520C kan både kjøre frittstående og integrert med kasse.

UANTE FUNKSJONER. UTROLIG YTELSE
• Rask, pålitelig og enkel å bruke
• Sikker i bruk med fremtidsrettet teknologi inkludert NFC
PCI PTS 3.x-sertifisering
• Kompakt og ergonomisk design
• Multifunksjonell

Programvaren paypoint

LCD skjerm
med NFCleser

Paypoint er bygget på mer enn 20 års erfaring og utvikling innen betalingsløsninger. Med paypoint er du trygg på at betalingsterminalen til enhver tid
tilfredsstiller de krav som stilles til betalingsløsninger.
Paypoint inneholder et spekter av tilleggsfunksjonaliteter som, gjør den
til den mest komplette betalingsløsningen for alle bransjer.

Maksimal
sikkerhet

Paypoint programvare er enkel å tilpasse, enkel å lære, enkel å administrere og
enkel å integrere.
VX 520C er klar for fremtidens betalingsløsninger med leser for kontaktløse kort,
og på sikt mulighet for verdiøkende tjenester som lojalitetsløsninger og
fordelsprogrammer etter hvert som disse blir tilgjengelige.
VX 520C TEKNISKE DATA
Prosessor

400 MHz | ARM11 32-bit RISC processor

Minne

160MB (128MB Flash, 32MB SDRAM)

Display

128x64 pixel graphical | white backlit LCD

Kommunikajon

Ethernet I 3G/GPRS

Printer

24 lps | Standard: 58mm paper roll | Contactless: 49mm paper roll

Kortleser

Triple track MSR

Kontaktløs

ISO14443 A&B | MiFare | ISO18092 capable | EMVCo L1 certification |
supports major NFC/contactless schemes

Peripheral Ports

One Ethernet | one telco | one RS-232 port | one USB 2.0 Host port | one USB
Client port

Andre standardporter

3 SAM slots

Sikkerhet

PCI PTS 3.X approved

Batteri

8V DC, 2.25A or optional 9V DC, 4A

Miljø

0º to 50º C (32º to 122º F) operating temperature
-20º to 60º C (-4º to 140º F) storing temperature
5% to 90% relative humidity, non-condensing

Størrelse og vekt

203mm L x 78mm B x 87mm H; 500g

For mer informasjon, ta kontakt med din forhandler eller Verifone på tlf. 815 02 200.
Se www.verifone.no for forhandleroversikt

Terminalen
kan enkelt bli
mobil

