TRÅDLØS BETALINGSTERMINAL VERIFONE VX 690
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VX 690
TRE-I-EN MOBIL
BETALINGSTERMINAL
Med mobilmodem (3G/GPRS), Bluetooth og Wi-Fi i en og samme terminal gir Vx690 optimal
fleksibilitet for deg som er på farten. Lynraske transaksjoner og stor touchskjerm, alt samlet i denne
nette, håndholdte enheten.

EN BÆRBAR SUKSESS
•

Drevet av HSPA+ med Bluetooth og Wi-Fi radiomuligheter for en raskere
prosessering, færre avbrutte transaksjoner og strømlinjeformede nedlastninger
Optimal ytelse og konstruksjon
Laget for maksimal sikkerhet med ende-mot-ende kryptering og
bransjens beste datasikkerhet
Godkjent for PCI PTS 3.0

•
•
•

Programvaren paypoint

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.

Wi-Fi,
Bluetooth
og 3G

Paypoint inneholder et spekter av tilleggsfunksjonaliteter, som gjør den
til den mest komplette betalingsløsningen for alle bransjer.
Paypoint programvare er enkel å tilpasse, enkel å lære, enkel å administrere og
enkel å integrere.

For maksimal
sikkerhet

VX 690 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 690 TEKNISKE DATA
Prosessor

400 MHz | ARM11 32-bit RISC processor

Minne

192MB (128MB Flash, 64MB SDRAM)

Display

3.5" QVGA | capacitive touch screen

Kommunikasjon

HSPA+ 3G radio | 5GHz Wi-Fi & 2.4 GHz Wi-Fi | Bluetooth 4.0

Printer

30 lps | 40mm paper roll

Kortleser

Triple track MSR | landed smart card

Kontaktløs

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

Peripheral Ports

Single USB connector – 1 host/client | integrated charging

Other Standard
Features

2 SAM slots | dual SIM | GPS | embedded audio

Basestasjon

Full-feature BT base station: Dial-up, Ethernet, RS-232, BT support, USB host
connector, USB device connector, integrated charging

Batteri

Battery: Li-Ion 3.7V/2450mAh

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

Terminal: 167mm L x 78mm W x 55mm H; 372g weight | Base Station: 143mm L
x 86mm W x 43mm H; 157g weight

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

Bluetooth
Basestasjon
med alle
funksjoner

Nytt, smart
design

